
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 
w województwie podlaskim stan na dzień 20 października 2017 r.
Objaśnienia:

Kolumna 3:
S - Schronisko dla osób 
bezdomnych
N - Noclegownia
O - Ogrzewalnia

Kolumna 4:
K - kobiety
M - mężczyźni
K+M - kobiety i mężczyźni

Schronisko dla osób bezdomnych (art. 48a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej) - zapewnia osobom 
bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi 
ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 
samodzielności życiowej
Noclegownia (art. 48a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) - zapewnia schronienie osobom 
bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której 
umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
Ogrzewalnia (art. 48a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej) - umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt 
w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rodzaj dodatkowej pomocy:
"TAK" - jeśli usługa jest

 wykonywana

Lp. nazwa placówki

kategoria 
placówki:

     S
     N
     O

Do kogo 
jest 

kierowa
na 

usługa:
    K
    M

    K+M

gmina miejscowość ulica
kontakt
telefon

mail
strona internetowa

Liczba
miejsc

Liczba 
możliwych 

dodatkowych 
miejsc "tzw. 
dostawek"
w okresie 
zimowym

podmiot 
prowadzący 

placówkę
- nazwa

Czy 
podmiot 

prowadzący 
jest 

Organizacją 
Pożytku 

Publiczneg
o?

"TAK"- jeśli 
jest OPP

Forma pomocy

po
m

oc
 rz

ec
zo

w
a

po
m

oc
 fi

na
ns

ow
a

po
si

łe
k 

ra
z 

dz
ie

nn
ie

po
si

łe
k 

ki
lk

a 
ra

zy
 d

zi
en

ni
e

po
m

oc
 w

 z
do

by
ci

u
m

ie
sz

ka
ni

a,
pr

ac
y 

itp
.

dodatkowe
uwagi

1 Ogrzewalnia O K+M M. Augustów Augustów ul. 
Osiedlowa 5

87 64 45 430
mops@urzad.august

ow.pl
15 5

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Augustowie

NIE

możliwość 
ogrzania się w 
pomieszczeniu,

dostęp do 
gorącego napoju, 

umożliwienie 
wymiany odzieży  

poradnictwo 
socjalne

od 1 
października 

do 30 
kwietnia od 
godz. 18.00 

do 8.00

2

Noclegownia                                  
dla 

cudzoziemców 
i rodzin

N K+M M. Białystok Białystok ul. Kolejowa 
26 A

608 896 171
fax. 85 742 40 42

biuro@mentoring.pl
www.fundacjadialog.

pl

15 0 Fundacja 
Dialog TAK

schronienie,
mentoring,

praca socjalna;
TAK pobyt 

całodobowy
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3 Ogrzewalnia, 
Noclegownia O+N K+M M. Białystok Białystok

ul. 
Grunwaldzka 

76

500 191 198
kudobrej@gmail.co

m

www.kdn.bialystok.pl

66 20
Stowarzyszenie                               

"Ku Dobrej 
Nadziei"

TAK

nocleg, posiłki, 
kąpiel, pranie 

odzieży, 
otrzymanie nowej 
czystej odzieży, 

zajęcia 
komputerowe, 

dyżury 
pracownika 
socjalnego, 
psychologa i 

pedagoga 
resocjalizacji, 

coacha;

TAK TAK TAK

50 miejsc 
siedzących  
+16 łóżek 

(możliwość 
noclegu)

pobyt 
całodobowy 

(styczeń-
marzec),                                                           
pobyt w 

godz. 20.00-
8.00 

(kwiecień-
grudzień),

4

Noclegownia 
Mężczyzn                            
Św. Brata 

Alberta

N M M. Białystok Białystok
ul. 

Sienkiewicza 
81/9

85 675 09 06,
bezdomnosc.bialysto

k@caritas.pl,
www.bialystok.carita

s.pl/placowki/,

126 0
Caritas 

Archidiecezji 
Białostockiej

TAK

nocleg,
możliwość 

skorzystania z 
kąpieli,

3 posiłki dziennie 
dla osób 

przebywających 
całodobowo, 
możliwość 

korzystania z 
sanitariatów, 

posiłki o godz. 19 
dla osób 

korzystających z 
pomocy doraźnej, 

pielęgniarka,
doradca 

zawodowy;

TAK TAK TAK TAK

126 w tym:
86 miejsc-

pobyt 
całodobowy,
40 miejsc- 

pobyt 
w okresie 
wiosenno-

letnim 
godz.19.00-

7,00, w 
okresie 

jesienno-
zimowym 

godz. 18.00-
8.00

5

Noclegownia 
dla kobiet                             

im. Św. Matki 
Teresy                                 

z Kalkuty

N K M. Białystok Białystok ul. Raginisa 
55

85 675 09 50
bialystok@caritas.pl 20 0

Caritas 
Archidiecezji 
Białostockiej

TAK

nocleg,
możliwość 

skorzystania z 
kąpieli,
posiłek;

TAK TAK TAK

w godz. 
18:00-8:00 w 

okresie 
jesienno-
zimowym 

oraz 19:00-
7:00 w 
okresie 

wiosenno-
letnim (w 

przypadku 
temperatury 

– 15 C 
istnieje 

możliwość 
przebywania 

w 
noclegowni 

całodobowo).
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6
Schronisko dla 
Bezdomnych 

„Patronat”
S M M. Białystok Białystok

ul. 
Świętojańska 

2A

tel./fax. 85 732 24 12
patronat13@wp.pl, 

www.patronat.waw.p
l

23 0

Stowarzyszenie 
Penitencjarne 

„Patronat” 
Oddział w 

Białymstoku

TAK

nocleg,
pełne wyżywienie,

odzież, obuwie, 
środki higieny 

osobistej,
psycholog,

psychoterapeuta

TAK TAK pobyt 
całodobowy

7 Noclegownia N K+M M. Łomża Łomża ul. Dworna 
24A

862 162 112
noclegownia@mopsl

omza.pl
20 0

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Łomży

NIE

schronienie dla 
osób 

bezdomnych, 
środki czystości, 

odzież, możliwość 
skorzystania z 

posiłków w kuchni 
Caritas

TAK TAK TAK TAK

od 1 kwietnia 
do 30 

września w 
godz. 20.00-

8.00, od 1 
października 
do 31 marca 

w godz. 
15.00-9.00

8 Ogrzewalnia O K+M M. Łomża Łomża Dworna 24A 86 216 21 12 20 0

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Łomży

NIE

schronienie dla 
osób 

bezdomnych, 
środki czystości, 

odzież, możliwość 
skorzystania z 

posiłków w kuchni 
Caritas

TAK TAK

od godz. 
20.00 do 
9.00 w 

okresach 
zimowych

9

Ośrodek 
Profilaktyki i 
Wsparcia dla 

Osób 
Nietrzeźwych, 
Uzależnionych 
i Bezdomnych, 

w tym 
Noclegownia 

dla 
bezdomnych 

mężczyzn

N M M. Suwałki Suwałki Sportowa 24

87 566-34-19,
spoldzielnia.perspekt

ywa@wp.pl
 

www.osrodek.suwalk
i.pl

20 8

Spółdzielnia 
Socjalna 

,,Perspektywa" 
w Suwałkach 

ul. Sportowa 24

NIE

całodobowe 
schronienie; 

wsparcie 
rzeczowe, 

poradnictwo 
specjalistyczne: 

prawne, 
psychologiczne, 

socjalne z zakresu 
przeciwdziałania 

przemocy w 
rodzinie

TAK TAK

terapia, 
poradnictwo 

prawne 
(wtorek 

godz.12.00-
15.00)

10 Noclegownia N M M. Zambrów Zambrów
ul. 

Mazowiecka 
53

86 271 01 30
mops.zambrow@vp.

pl
12 3

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Zambrowie

NIE

udzielenie 
schronienia, 

osoby 
przebywające w 

noclegowni mogą 
przygotowywać 

posiłki we 
własnym zakresie, 

jest możliwość 
uprania odzieży i 

możliwość 
skorzystania z 

posiłku w Caritas 
w Zambrowie

TAK TAK od godz.  
19.30-7.30
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11

Dom dla Osób 
Bezdomnych i 
Najuboższych 

MONAR-
MARKOT

S K+M Filipów 16-424 
Filipów

Garbas 
Drugi 18

87 569 62 40
garbas@monar.org

www.monar.org
120 10

Stowarzyszenie 
MONAR       

Zarząd Główny  
w Warszawie

NIE schronienie TAK TAK TAK

pobyt 
całodobowy, 

placówka 
podejmuje 
działania w 

kierunku 
zmiany 
nazwy - 
trwają 

procedury.

12
Schronisko dla 

osób 
bezdomnych 

S K+M Knyszyn 19-120
Zofiówka 1B 85 716 41 76 60

Stowarzyszenie 
Pomocy 

Bliźniemu 
"PURMIA"

TAK

schronienie 
ofiarom przemocy 
rodzinie, osobom 
uzależnionym ale 

nie 
nadużywającym 
alkoholu,  bez 

skierowania i bez 
względu na 

dochód, 
wspieranie, 
udzielanie 

poradnictwa 
psychologicznego, 

prawnego, 
socjalnego, 

pedagogicznego, 
zapewnienie 
dostępu do 

pomocy 
medycznej, 
pożywienia i 

ubrania.

TAK TAK całodobowo
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13
Schronisko dla 

osób 
bezdomnych 

S K+M Wysokie 
Mazowieckie 

18-200
Kalinowo- 
Czosnowo 

Kalinowo- 
Czosnowo 

30

666 167 867 
stowarzyszenie_pur

mia@wp.pl
26

Stowarzyszenie 
Pomocy 

Bliźniemu 
"PURMIA"

TAK

schronienie 
ofiarom przemocy 
rodzinie, osobom 
uzależnionym ale 

nie 
nadużywającym 
alkoholu,  bez 

skierowania i bez 
względu na 

dochód, 
wspieranie, 
udzielanie 

poradnictwa 
psychologicznego, 

prawnego, 
socjalnego, 

pedagogicznego, 
zapewnienie 
dostępu do 

pomocy 
medycznej, 
pożywienia i 

ubrania.

TAK TAK całodobowo
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