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           REJESTR WOJEWODY LUBUSKIEGO 
                   MIEJSC UDZIELANIA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA                       stan na dzień 30.06.2020 r. 

Nr w 
rejes
trze 

 
Numer 

zaświadczenia  
i data wpisu  
do rejestru 

Gmina 

Liczba zapewnianych miejsc noclegowych  
dla danej gminy  

Przeznaczenie 
miejsc 

noclegowych 
(kobiety/ 

mężczyźni) 

Rodzaj i nazwa placówki 
zapewniającej miejsca 

noclegowe 

Dane podmiotu 
prowadzącego placówkę, 
dane teleadresowe, dane 

kierownika/ osoby 
odpowiedzialnej za 

prowadzenie placówki 

Okres 
świadczenia 

usług 

Realizacja 
zadania na 
podstawie 

umowy/porozu
mienia 

Zakres usług placówki 

 
 

Liczba i rodzaj 
miejsc ogółem 

w   
placówce 

Uwagi 
 

 
 

ogółem w tym: 
całodobowych 

w tym: 
z  usługa

mi 
opiekuń-

czymi 

Rodzaj 
miejsc: 
- siedzące 
-leżące 
(łóżka, 
krzesła) 

1 

PS-

I.9420.4.20 

20.KMał 

Babimost,  
pow. 

zielonogórski  

2 2 0 leżące mężczyźni 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel: 68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

 Cały rok  

 od 01.01.2020 r. 

 do 31.12.2022 r. 

Umowa nr -
OPS.0112.1.2019 

z 31.12.2019 r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 
 

 

2 

 

 

PS-

I.9420.14.20 

20.KMał 

 

 

Miasto 

Zielona Góra 

 

 

10 10 0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

ul. Malczewskiego 27 

65-001 Zielona Góra 

Tel:502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com 

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 4/6 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com  

www.fundacjarondo.pl  

Małgorzata Jaskulska 

Cały rok  

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r.  

Umowa – nr 

AG.0530.1.4.20

20.AF  

z 02.01.2020 r. 

  możliwość spożywania i 

przygotowania posiłku 

samodzielnie, 

  możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog, prawnik, 

 zajęcia usamodzielniające,  

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

20 miejsc 

całodobowych 

 

25 25 0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

Schronisko aktywizujące 

dla bezdomnych 

mężczyzn,  
ul. Jana z Kolna 10,  

65-001 Zielona Góra 

Tel:570 456 086 

schronisko.zg@caritas.pl  

Caritas Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej 

ul. Bema 32-34,  

65-170 Zielona Góra 

Tel: 535 442 544 

zielonagora@caritas.pl, 

www.caritaszg.pl 

 

Roman Romanowski 

Cały rok  

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r.  

Umowa – nr 

AG.0530.1.3.20

20.AF  

z 02.01.2020 r. 

 możliwość spożywania i 

przygotowania posiłku 

samodzielnie, 

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość wymiany, prania, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień,  

 zajęcia usamodzielniające,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych 

 

 

 

 

25 miejsc 

całodobowych  

 

 

15 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

miejsca 

siedzące 

 

 

 

mężczyźni  

i kobiety 

Ogrzewalnia 

ul. Dworcowa 21,  

65-001 Zielona Góra 

Tel:604 568 980 

magazyn.zg@caritas.pl 

www.caritaszg.pl   

Caritas Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej 

ul. Bema 32-34,  

65-170 Zielona Góra 

Tel: 535 442 544 

zielonagora@caritas.pl, 

 

X-III czynna :  

od 18:00 do 8:00 

od 01.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r.  

 

Umowa – nr 

AG.0530.1.1.20

20.AF  

z 02.01.2020 r. 

 możliwość spożywania 

ciepłego posiłku, napoju, 

 możliwość wymiany odzieży,  

 możliwość skorzystania z 

toalety, 

 

15 miejsc 

noclegowych 
 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
tel:502
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
tel:570
mailto:schronisko.zg@caritas.pl
mailto:zielonagora@caritas.pl
http://www.caritaszg.pl/
tel:604
mailto:magazyn.zg@caritas.pl
http://www.caritaszg.pl/
mailto:zielonagora@caritas.pl
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www.caritaszg.pl 

Agata Panachida 

  terapeuta ds. uzależnień, , 

 zapewnienie inf. o dostępnych 

formach pomocy. 

100 0 0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

i kobiety 

Noclegownia dla 

bezdomnych osób im. 

Ojca Stefana Glorieux  

w Zielonej Górze 

ul. Bema 38,  

65-170 Zielona Góra 

Tel: 68 324 15 86 

biuro@noclegownia.zgora.

pl 

www.noclegownia.zgora.pl 

Miasto Zielona Góra, ul. 

Podgórna 22,  

65-424 Zielona Góra, 

Tel: 68 45 64 100 

urzadmiasta@um.zielona-

gora.pl 

Hanna Kielich 

Cały rok : XI- III 

od 16:00 do 

10:00; IV-X od 

18:00 do 8:00 

 

 możliwość spożywania i 

przygotowania posiłku 

samodzielnie, 

 możliwość skorzystania  

z prysznica, 

 możliwość wymiany, prania, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

 zajęcia usamodzielniające,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych 

 

 

100 miejsc 

noclegowych 

 

 

3 

 

PS-

I.9420.19.20

18.JRaw 

 

 

 

 

 

 

 

 
Witnica,  

pow.  

gorzowski 

1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

Noclegownia- Dom Brata 

Alberta 

ul. Strażacka 66,  

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel:95 723 9747 

gorzow@bratalbert.net  

Koło Gorzowskie 

Towarzystwa Pomocy im. św. 

Brata Alberta 

ul. Strażacka 66 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 7239747 

gorzowa@bratalbert.net 

Mieczysław Zawałka 

01.11.2017 do 

01.11.2019 

3/2017 

z 25.10.2017r. 

 możliwość spożycia posiłku, 

zapewnienie gorącego napoju, 

w przypadku pobytu 

całodobowego 3 posiłki 

dziennie, 

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania, dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 możliwość skorzystania z 

pomocy psychologa i 

terapeuty uzależnień, 

 dla osób z całodobowym 

pobytem –Indywidualny 

Program Wychodzenia z 

Bezdomności 

52 miejsca w 

tym 34 

całodobowe 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

1 0 0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Ogrzewalnia –Centrum 

Wychodzenia z 

Bezdomności 

ul. Słoneczna 62 A 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl  

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl 

Irena Stelmaszczuk 

01.10.2018 do 

01.04.2019 

2/2017 

z 10.10.2017r. 

 zapewnione posiłki,  

 umożliwienie skorzystania 

z prysznica,  

 możliwość wymiany odzieży, 

prania odzieży, 

 pomoc psychologa, terapeuty 

uzależnień. 

 

 

50 miejsc 

noclegowych 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

1 1 0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko- Centrum 

Wychodzenia z 

Bezdomności 

ul. Słoneczna 62 A 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl 

Irena Stelmaszczuk 

01.11.2017 do 

01.11.2019 

 

 

 

 

2/2017 z 

10.10.2017r. 

 zapewnione posiłki,  

 umożliwienie skorzystania 

z prysznica,  

 możliwość wymiany odzieży, 

prania odzieży, 

 pomoc psychologa, terapeuty 

uzależnień 

 

 

15 miejsc 

całodobowych 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

4 

 

PS-

I.9420.20.20

18.JRaw 

 

Lipinki 

Łużyckie, 
 pow.  
żarski 

2 2 0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni 

Schronisko- Ośrodek 

Akcji Humanitarnej 

Życie w Mirostowicach 

Górnych 78 

68-200 Żary 

Tel:791 932 950 

Akcja Humanitarna Życie,  

ul. Podchorążych 14a,  

68-200 Żary 

Tel: 791 932 950 

Tomasz Oborski 

01.05.2018 do 

31.12.2022 

5/2018 z  

01.05.2018r. 

 3 posiłki, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog, prawnik, 

 

 

25 miejsc 

całodobowych  

http://www.caritaszg.pl/
tel:68
mailto:biuro@noclegownia.zgora.pl
mailto:biuro@noclegownia.zgora.pl
http://www.noclegownia.zgora.pl/
tel:68
mailto:urzadmiasta@um.zielona-gora.pl
mailto:urzadmiasta@um.zielona-gora.pl
tel:95
mailto:gorzow@bratalbert.net
mailto:gorzowa@bratalbert.net
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
mailto:mailtobiuro@bratkrystyn.pl
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
tel:791
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 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

5 

PS-

I.9420.20.20

19.KMał 

Drezdenko 

pow.  

strzelecko-

drezdenecki 

8 8 0 leżące 

 

mężczyźni 

i kobiety 

Schronisko -Fundacja 

Dom Wspólnoty „Barka” 

ul. Chrobrego 10,  

66-530 Drezdenko 

Tel:95 762 07 80 

Fundacja Dom Wspólnoty 

„Barka”, ul. Chrobrego 10,          

66-530 Drezdenko 

drezdenko.barka@gmail.com 

www.barkadrezdenko.pl 

Justyna Moroz 

od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Umowa - 

KO.271.6.2018 

z 02.01.2019 r.  

 4 posiłki, w tym jeden gorący,  

 odzież nowa i używana, środki 

higieny osobistej, 

 terapeuta, pedagog , 

 zajęcia edukacyjne i 

poradnictwo zawodowe. 

32 miejsca 

całodobowe 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

6 

 

PS-

I.9420.16.20

18.JRaw 

Międzyrzecz 

pow. 

międzyrzecki 

19 0 0 leżące 

 

mężczyźni 

i kobiety 

Noclegownia 

Pl. Powstańców Wlkp. 1 

66-300 Międzyrzecz 

Tel. 531 357 548 

Gmina Międzyrzecz 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wojska Polskiego 13 B 

66-300 Międzyrzecz 

Tel. 95 742 78 27 

Maria Górna 

 01.10 do 05.05-

14:00 do 09:00; 

 01.12 do 28.02 

czynne całą dobę 

 

 ciepły posiłek, 

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 wymiany odzieży, możliwość 

prania odzieży. 

 

 

19 miejsc 

noclegowych 

 

w razie 

mrozów 

czynne 

całą dobę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.1.20 

20.KMał 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto 

Nowa Sól 

34 0 0 leżące 

 

mężczyźni  

i kobiety 

 

Noclegownia 

ul. Topolowa 4, 

67-100 Nowa Sól 

Tel. 68 387 37 65 

 

Towarzystwo Pomocy 

im. św. Brata Alberta, 

Koło Nowosolskie 

ul. Topolowa 4, 

67-100 Nowa Sól 

Tel. 68 387 37 65 
e-mail: 

kolonowosolskie@neostrada.pl 

Aleksander Tomaszewski 

 Cały rok 2020- w 

tym czynna od 

18:00 do 08:00  

od 01.01.2020 r. 

do 31.03.2020 r.  

 i od 01.10.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

 – czynna od 

19:00 do 07:00 

  od 01.04.2020 r.  

do 30.09.2020 r.  

Umowa - nr 

SA.526.0054. 

2019 

z 30.12.2019 r. 

 1 posiłek, 

 środki higieny osobistej, 

 możliwość wymiany odzieży, 

dezynfekcji i dezynsekcji 

odzieży, 

 zapewnienie inf. o formach 

pomocy, 

 zapewnienie dyżuru terapeuty 

raz w tygodniu. 

34 miejsca 

noclegowe 

 

w święta 

czynna 

całą dobę 

1 1 0 leżące mężczyźni 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel:68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl  

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 530 62 80 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 Cały rok  

 od 01.01.2020 r. 

 do 31.12.2020 r. 

Umowa -   

DPŚ.3202.5.20 

20.M.BAT 

z 01.01.2020 r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

Możliwoś

ć 

zwiększen

ia liczby 

miejsc dla 

gminy w 

razie 

potrzeby 

1 1 0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

i kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych,  

ul. Malczewskiego 27, 

 65-001 Zielona Góra 

Tel:502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com  

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze,   

65-001 Zielona Góra 

ul. Jaskółcza 4/6 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com;  

www.fundacjarondo.pl   

Małgorzata Jaskulska 

Cały rok   

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r,. 

Umowa-  

DPŚ.3202.6.20 

20.M.BAT 

z 01.01.2020 r. 

  możliwość spożywania i 

przygotowania posiłku 

samodzielnie, 

  możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog , prawnik, 

 zajęcia usamodzielniające,  

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

20 miejsc 

całodobowych 

 

tel:95
mailto:drezdenko.barka@gmail.com
http://www.barkadrezdenko.pl/
mailto:kolonowosolskie@neostrada.pl
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
tel:502
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
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1 1 1 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko nr 2  

dla Kobiet oraz Osób 

wymagających usług 

opiekuńczych 

ul. Św. Brata Alberta 5 

58-100 Świdnica 

woj. dolnośląskie  

Tel. 781 060 090 

paruch.tpba@gmail.com 

 

 

Towarzystwo Pomocy 

im. Św. Brata Alberta 

Koło w Świdnicy 

ul. Westerplatte 51 

58-100 Świdnica 

woj. dolnośląskie 

Tel. 74 856 97 70 

gabrielakowalczyk@poczta.on

et.pl 

Gabriela Kowalczyk 

 

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

 

Umowa - 

DPŚ.3202.7.20 

20.M.BAT 

z 01.01.2020 r. 

 całodobowe schronienie z 

usługami opiekuńczymi, 

 wyżywienie, w tym 

przynajmniej jeden ciepły 

posiłek dziennie, 

 umożliwienie toalety, kąpieli, 

dostarczenie niezbędnej odzież 

i środków czystości, 

 dostęp do podstawowej opieki 

lekarskiej, 

 prowadzenie pracy socjalnej i 

terapeutycznej na rzecz osób 

skierowanych do schroniska z 

usługami opiekuńczymi.  

64 miejsca 

całodobowe 

(w tym 18 

miejsc z 

usługami 

opiekuńczymi) 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

PS-

I.9420.33.20

19.KMał 

 

 

 

 

Kłodawa 

 pow.  

gorzowski 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni 

i kobiety 

 

Schronisko -Fundacja 

Dom Wspólnoty „Barka” 

ul. Chrobrego 10,  

66-530 Drezdenko 

Tel:95 762 07 80 

 

Fundacja Dom Wspólnoty 

„Barka”, ul. Chrobrego 10,          

66-530 Drezdenko 

drezdenko.barka@gmail.com 

www.barkadrezdenko.pl 

Justyna Moroz 

cały rok 

od 01.03.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Umowa- 1/2019 

z 28.02.2019 r. 

 3 posiłki (w tym 1 gorący), 

 korzystanie z prysznica, 

 środki czystości i higieny 

osobistej, 

 wymiana, pranie i suszenie 

odzież,  

 informacja o formach pomocy, 

 praca socjalna, porady prawne, 

psycholog, pedagog , 

 stała współpraca z terapeutą, 

 

 

 

32 miejsca 

całodobowe 
w toku 

aktualizac

ja wpisu 

4 0 0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni  

i kobiety 

 

Noclegownia 

ul. Słoneczna 63  

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl  

Augustyn Wiernicki 

 cały rok  

 od 15.03.2019 r. 

 do 31.12.2019 r. 

Umowa- 

FUE.524.11.20 

19.BG  

z 15.03.2019 r.  

 1 posiłek, 

 możliwość wymiany odzieży, 

dezynfekcji i dezynsekcji 

odzieży, 

 możliwość skorzystania z 

kąpieli. 

40 miejsc 

noclegowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

9 

PS-

I.9420.27.20

18.JRaw 

Iłowa  

pow.  

żagański 

 

5 

 

5 

 

0 

 

 

leżące 

 

 

mężczyźni 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel:68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl  

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 cały rok 

01.07.2018 do 

31.12.2018, oraz  

 01.01.2019 do 

31.12.2019r. 

Umowa- 9/2018 

z 12.12.2018 

 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

30 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

10 

PS-

I.9420.7.20 

20.KMał 

Małomice 

pow.  

żagański 

 

3 

 

3 

 

0 

 

 

leżące 

 

 

mężczyźni 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19, 

 68-131 Wymiarki 

Tel:68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl  

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 cały rok  

 od 01.01.2020 r. 

 do 31.12.2020 r. 

Umowa nr 

OA.3202.2.2020

.A.LEŚ 

z 02.01.2020 r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

Możliwoś

ć 

zwiększen

ia liczby 

miejsc dla 

gminy w 

razie 

mailto:paruch.tpba@gmail.com
mailto:gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl
mailto:gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl
tel:95
mailto:drezdenko.barka@gmail.com
http://www.barkadrezdenko.pl/
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
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terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

potrzeby 

11 

PS-

I.9420.13.20 

20.KMał 

Bogdaniec 

pow.  

gorzowski 

2 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

i kobiety 

Schronisko dla osób 

potrzebujących wsparcia 

i bezdomnych w Nowym 

Jasińcu, 

Nowy Jasiniec 45, 

86-010 Koronowo, 

woj. kujawsko-pomorskie 

Tel: 52 382 97 27 

 

 

Stowarzyszenie Jesień, 

Nowy Jasiniec 45, 

86-010 Koronowo,  

woj. kujawsko-pomorskie 

Tel: 52 382 97 27 

biuro@stowarzyszeniejesien.pl 

www.stowarzyszeniejesien.pl 

Anna Rogozińska 

 

 

 cały rok  

 od 01.01.2020  

 do 31.12.2020 

Umowa - nr 

GOPS.9.2019 

z 27.12.2019 r. 

 wyżywienie -1 gorący posiłek, 

 środki czystości,  

 opieka medyczna, 

 praca socjalna - indywidualny 

program wychodzenia z 

bezdomności,   

 wsparcie i aktywizacja osób 

społecznie wykluczonych. 

 

 

 

70 miejsc 

całodobowych    

w schronisku, 

+ 50 miejsc 

całodobowych  

w schronisku z 

usługami 

opiekuńczymi    

 

1 1 1 

 zapewnienie całodobowej 

opieki - opieka i całodzienne 

wyżywienie (z uwzględn. diet) 

oraz pielęgnacja zgodnie z 

usługami opiekuńczo-

wspierającymi. 

 środki czystości, 

 prasa socjalna, wsparcie osób 

wykluczonych społecznie. 

12 

PS-

I.9420.32.20

18.JRaw 

Brzeźnica 

pow. 

żagański 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni  

i kobiety 

 

 

 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel:68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl  

 

 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

  

  

  

  

 cały rok 

01.07.2018 do 

31.12.2019 

 

 

 

 

Umowa-1/2018 

z 10.07.2018r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

30 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

 

13 

 

PS-

I.9420.22.20

18.JRaw 

 

 

 

Skąpe 

pow. 

świebodziński 

 

2 2 0 leżące 
mężczyźni 

i kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

www.kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem  

Alfred Rokitnicki 

 od 16.05.2018 na 

czas nieokreślony 

Umowa z 

16.05.2018r. 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza, 

podstawowe leki , 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 
 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

 

1 1 0 leżące 
 

mężczyźni 

 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel:68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl  

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

01.10.2018 do 

31.12.2020r. 

Umowa z 

27.09.2017r.  

(aneks z 

18.07.2018r.) 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych  

mailto:biuro@stowarzyszeniejesien.pl
http://www.stowarzyszeniejesien.pl/
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://www.kzswieb.kei.pl/fundacja-razem
http://www.kzswieb.kei.pl/fundacja-razem
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/


6 
 

 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.34.20

18.JRaw 

 

 

 

 

 

Ośno Lubuskie 

pow. Słubicki 

 

 

 

 

 

 

4 4 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

http://kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem/ 

Alfred Rokitnicki 

01.01.2019 do 

31.12.2023 r. 

Umowa z 

11.12.2018r. 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza, 

podstawowe leki , 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.16.20 

20.KMał 

 

1 

 

1 

 

0 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty Arka w 

Bogatyni,  

ul. Białogórska 2F,  

59-200 Bogatynia 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa, 66-010 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl 

Jan Gaszewski 

01.01.2020 do 

31.12.2021 r. 

Umowa z 

23.12.2019 r. 

 zapewnienie 3-4 posiłków 

dziennie w tym obiad 

dwudaniowy, możliwość 

przygotowania napoju bez 

ograniczeń;  

 każdy pokój ma własny węzeł 

sanitarny; 

 zapewnienie oraz wymiana, 

odzieży możliwość jej prania, 

suszenia, dezynfekcji i 

dezynsekcji; 

 zapewniony dostęp do 

podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

 zapewnienie informacji o 

formach pomocy;  

 terapia zajęciowa w zakresie 

edukacji i wzmacniania 

aktywności społecznej; 

 możliwość korzystania z 

poradni zdrowia psychicznego, 

psychologa, terapeuty i 

terapeuty uzależnień; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miejsc 

całodobowych 

  

 

 

 

15 

 

 

 

 

PS-

I.9420.33.20

18.JRaw 

Strzelce 

Krajeńskie 

         pow. 

strzelecko-

drezdenecki 

1 1 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni 

i kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

http://kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem/ 

Alfred Rokitnicki 

 od 22.05.2018  

 na czas 

nieokreślony 

Umowa- 

01/Bezd/2018 z 

22.05.2018 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza, 

podstawowe leki , 

pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

PS-

I.9420.36.20

19.KMał 

3 3 0 leżące mężczyźni 

 

Schronisko w Długiem 
ul. Turystyczna 14 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

Tel: 95 7636888 

698 994 248 

www.strzelcekrajenskie.ops

info.pl 

mgopsstrzelcekr@onet.pl 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna  

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 720 18 40 

Tel. 95 720 14 75 

biuro@bratkrystyn.pl  

Augustyn Wiernicki 

 

od 01.01.2020 r. 

na czas 

nieokreślony 

 

Aneks 
l/SCH/2019  

z 30.10.2019 r.  

do Umowy 

01/SCH/2018 

z 25.06.2018r. 

 rozwijanie i wzmacnianie 

aktywności i samodzielności u 

bezdomnych, 

 niezbędne warunki socjalne,  

 zapewnione 3 posiłki, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 pomoc psychologa, terapeuty. 

20 miejsc 

całodobowych 
 

tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://www.strzelcekrajenskie.opsinfo.pl/
http://www.strzelcekrajenskie.opsinfo.pl/
mailto:mgopsstrzelcekr@onet.pl
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
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Przemysław Wzgarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.20.20

20.KMał 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowogród 

Bobrzański 

 pow. 

zielonogórski 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe Wsparcia 

Dom Wspólnoty BaćArka 

ul. Krzywa 1, Krzywa 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 

517920373 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa, 66-010 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920373 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl  

Jan Gaszewski 

Cały rok  

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2022 r. 

Umowa –  

M-GOPS nr 

342.14.2020  

z 02.01.2020 r.  

 3 - 4 posiłki dziennie, w tym 

obiad dwudaniowy,  

 możliwość przygotowania 

gorącego napoju bez 

ograniczeń,  

 10 pryszniców,  

 zapewnienie odzieży osobistej 

i wierzchniej oraz wymiana, 

 możliwość prania i suszenia 

oraz dezynfekcji i dezynsekcji 

odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 dostęp do podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuty uzależnień, 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 miejsc 

całodobowych  
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

 

 

 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty w Chynowie, 

ul. Truskawkowa 16,  

65-129 Zielona Góra 

Tel. 683242871, 

517920373 

 

 

 

 

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa, 66-010 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920373 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl 

Jan Gaszewski 

  

  

  

  

  

 Cały rok  

 od 01.01.2020 r.  

 do 31.12.2022 r. 

 

 

 

Umowa-  

M-GOPS nr 

342.14.2020  

z 02.01.2020 r. 

 3 - 4 posiłki dziennie, w tym 

obiad dwudaniowy,  

 możliwość przygotowania 

gorącego napoju bez 

ograniczeń,  

 5 pryszniców i jedna wanna,  

 zapewnienie odzieży osobistej 

i wierzchniej oraz wymiana, 

  możliwość prania i suszenia 

oraz dezynfekcji i dezynsekcji 

odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 dostęp do podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuty uzależnień, 

 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych  

 

 

1 1 0 leżące mężczyźni 

 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel:68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl 

 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

  

 od 20.02.2020 r. 

 do 31.12.2020 r. 

 

Umowa  

M-GOPS nr 

342.16.2020 

z 20.02.2020 r. 

 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

 
 

mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
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zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

PS-

I.9420.2.20 

20.KMał 

 

 

 

 

Miasto 

Żary 

 

 

 

  

 

6 

 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni 

Schronisko - Ośrodek 

Akcji Humanitarnej 

Życie w Mirostowicach 

Górnych 78 

68-200 Żary 

Tel: 791 932 950 

Akcja Humanitarna Życie,  

ul. Podchorążych 14a,  

68-200 Żary 

Tel: 602 337 188 

Tomasz Oborski 

Cały rok   

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

 

Umowa-  

nr 20/U/2019  

z 05.12.2019 r. 

 

 3 posiłki dziennie w tym jeden 

gorący, 

 kąpiel, środki czystości, 

 wymiana, pranie, suszenie oraz 

możliwość dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 prowadzenie pracy socjalnej, 

 pedagog, psycholog, terapeuta 

ds. uzależnień. 

 

 

 

25 miejsc 

całodobowych  
 

 

20 

 

0 

 

0 

 

 

 

leżące 

i 2 miejsca 

siedzące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Noclegownia dla Osób 

Bezdomnych w Żarach,  

ul. Bohaterów Getta 9,  

68-200 Żary 

Tel. 518 335 023 w godz. 

pracy Noclegowni  

Tel. 502 128 818 po godz. 

pracy Noclegowni  

 

 

 

Fundacja „Pogodna  

Jesień Seniora” 

ul. Leśna 28a,  

68-200 Żary 

Tel. 502 128 818 

sofiadan@o2.pl 

Danuta Sobieraj 

 

 Cały rok: 2020 

01.01. do 31.03. i 

01.10. do 31.12. -

18:00 do 8:00; 

sobota - 18:00 do 

11:00; niedziela -

16:00 do 8:00; 

 01.04. do 30.09. - 

20:00 do 8:00; 

sobota - 20:00 do 

11:00; niedziela -

16:00 do 8:00;  

 w święta czynne 

- całodobowo 

Umowa-  

nr 1/N/2019  

z 31.12.2019 r. 

 możliwość korzystania z 

kuchni, spożycia posiłku oraz 

gorącego napoju,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i wymiany 

odzieży, 

 możliwość dezynfekcji i 

dezynsekcji ubrania, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 pomoc psychologa lub 

terapeuty uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

25 miejsc 

noclegowych  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.21.20

18.JRaw 

 

 

 

 

 

 

Miasto 

Gorzów Wlkp. 

15 15 0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko 

ul. Słoneczna 62a 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 475 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl 

www.bratkrystyn.pl 

Augustyn Wiernicki 

Cały rok  

od 01.09.2016 r.  

do 31.08.2021 r.  

Umowa- 

02/B/2016 z 

02.08.2016r. 

 zapewnione posiłki,  

 umożliwienie skorzystania 

z prysznica,  

 możliwość wymiany odzieży, 

prania odzieży, 

 pomoc psychologa, terapeuty 

uzależnień 

 

 

 

45  miejsc 

całodobowych 

Po 1 

miejscu 

dla gminy 

Witnica, 

Lubiszyn,  

2 miejsca 

Bogdanie

c 

37 0 0 leżące mężczyźni 

Ogrzewalnia 

ul. Słoneczna 62a 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 475 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl 

www.bratkrystyn.pl 

Augustyn Wiernicki 
 

 

X-IV czynne :  

od 18:00 do 8:00 

 

od 01.09.2016 r. 

do 31.08.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

Umowa- 

02/B/2016 z 

02.08.2016r. 

 

 zapewniony 1 posiłek,  

 umożliwienie skorzystania 

z kąpieli,  

 możliwość wymiany odzieży,  

 możliwość dezynfekcji 

odzieży. 

 

 

 

 

50 miejsc 

noclegowych  

 

tel:791
mailto:sofiadan@o2.pl
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
http://www.bratkrystyn.pl/
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
http://www.bratkrystyn.pl/
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28 0 0 

 

 

 

 

miejsca 

siedzące 

i leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

Ogrzewalnia OPON 

Ośrodek Pomocy Osobom 

Nietrzeźwym 

ul. Walczaka 27 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel: 690 424 383 

 

Koło Gorzowskie 

Towarzystwa Pomocy im. św. 

Brata Alberta 

ul. Strażacka 66 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel: 95 723 97 47 

gorzow@bratalbert.net 

www.bratalbert.net 

Agnieszka Wójcik 

Cały rok  : od 

18:00 do 8:00 

01.01.2017 do 

31.12.2019 

Umowa-

1/OPON/2017 z 

02.01.2017r. 

 możliwość spożywania 

ciepłego napoju, 

 możliwość wymiany, prania 

odzieży,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 psycholog, pedagog, terapeuta 

ds. uzależnień, , 

 zapewnienie inf. o dostępnych 

formach pomocy. 

 

 

 

 

28 miejsc 

noclegowych 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

48 34 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

Noclegownia  

o podwyższonym 

standardzie 

ul. Strażacka 66 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel: 95 723 97 47 

 

Koło Gorzowskie 

Towarzystwa Pomocy im. św. 

Brata Alberta 

ul. Strażacka 66 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel: 95 723 97 47 

gorzow@bratalbert.net 

www.bratalbert.net 

Mieczysław Zawałka 

Cały rok :  

od 18:00 do 8:00;  

 

od 01.09.2016 r. 

do 31.08.2021 r. 

 

dla osób 

realizujących 

Indywidualny 

Program 

Wychodzenia z 

Bezdomności - 

całodobowy 

pobyt 

Umowa- 

03/B/2016 z 

02.08.2016r. 

 możliwość spożycia posiłku, 

zapewnienie gorącego napoju, 

w przypadku pobytu 

całodobowego 3 posiłki 

dziennie, 

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania, dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 możliwość skorzystania z 

pomocy psychologa i 

terapeuty uzależnień, 

 dla osób z całodobowym 

pobytem –Indywidualny 

Program Wychodzenia z 

Bezdomności 

 

 

 

 

 

 

 

52 miejsca w 

tym 34 

całodobowe 
 

 

 

19 

 

 

PS-

I.9420.38.20

19.KMał 

 
 

 

 

Deszczno 

pow.  

gorzowski 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni 

 

 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel:68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl 

 

Stowarzyszenie Monar,  

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 530 62 80 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2022r. 

 

Aneks  

z 06.11.2019 r.  

do Umowy  

z 20.11.2017r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

 

PS-

I.9420.28.20

18.JRaw 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

i kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

http://kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem/ 

Alfred Rokitnicki 

od 01.07.2018 na 

czas nieokreślony 

Umowa- z 

01.07.2018r. 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza, 

podstawowe leki , 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

 

 

tel:690
mailto:gorzow@bratalbert.net
http://www.bratalbert.net/
tel:95
mailto:gorzow@bratalbert.net
http://www.bratalbert.net/
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
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20 

 

PS-

I.9420.35.20

18.JRaw 

 

 

Rzepin 

pow. 

słubicki 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

i kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

www.kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem  

Alfred Rokitnicki 

 

 od 18.05.2018 na 

czas nieokreślony 

Aneks z 

09.08.2018r. do 

umowy z 

18.05.2018r. 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza, 

podstawowe leki, 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

 

 

21 

PS-

I.9420.18.20

20.KMał 

Czerwieńsk 

pow. 

zielonogórski 

2 2 0 leżące 

 

mężczyźni 

i kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

ul. Malczewskiego 27 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com 

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 4/6 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com  

www.fundacjarondo.pl 

Cały rok  

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

 

Umowa 

 z 07.01.2020r. 

  

 możliwość spożywania i 

przygotowania posiłku 

samodzielnie, 

  możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog, prawnik, 

 zajęcia usamodzielniające,  

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

 

20 miejsc 

całodobowych 

 

 

 

22 

 

 

 

PS-

I.9420.41.20

18.JRaw 

Miasto 

Wschowa 

 

1 1 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni 

  

Schronisko –dla Osób 

Bezdomnych 

ul. Towarowa 10,  

64-100 Leszno 

Tel. 65 5375095,  

697 610 159 

schronisko@moprleszno.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lesznie 

ul. Korczaka 5 

64-100 Leszno 

Tel. 65 5297046 

mopr@leszno.pl 

 Krzysztof Okoński 

Cały rok 

01.02.2018  na 

czas nieokreślony 

 

Porozumienie 

międzygminne 

Umowa 

064.16.2018 z 

30.01.2018r. 

 miejsca noclegowe,  

 praca socjalna, 

 pomoc w załatwieniu spraw 

socjalno-bytowych, 

 psycholog, profilaktyka 

uzależnień. 

 

 

 

37 miejsc 

całodobowych  

 

 

 

23 

PS-

I.9420.40.20

19.KMał 

 

Zwierzyn 

pow.  

strzelecko-

drezdenecki 

1 1 0 leżące 

 

 

 

 

mężczyźni 

Schronisko w Długiem 
ul. Turystyczna 14 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

Tel: 698 994 244 

Tel: 698 994 249 

osrodekdługie@bratkrystyn

.pl 

Przemysław Wzgarda 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 720 14 75 

biuro@bratkrystyn.pl  

www.bratkrystyn.pl  

Augustyn Wiernicki 

 

 od 01.01.2020 r. 

 do 31.12.2021 r. 

 z przerwą  

 od 01.04.2020 r. 

 do 30.09.2020 r. 

 od 01.04.2021 r. 

 do 30.09.2021 r. 

  

Umowa- 

Nr 1/2019 

 zapewnienia posiłku, 

 korzystanie z prysznica,  

 wymiana i pranie odzieży, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 spotkania z psychologiem lub 

terapeutą uzależnień. 

 

 

20 miejsc 

całodobowych 

 

 

 

24 

 

 

PS-

I.9420.25.20

19.KMał 

 

Miasto 

Świebodzin 

 

20 

 

20 

 

0 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

http://kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem/ 

Alfred Rokitnicki 

od 01.07.2019 r. 

do 31.12.2019 r.  

Umowa nr 

65/OKS/2019 

z 01.07.2019 r.  

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość wymiany, prania i 

suszenia odzieży, 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 info. o formach pomocy,  

 prowadzenie zajęć. 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

 

tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://www.kzswieb.kei.pl/fundacja-razem
http://www.kzswieb.kei.pl/fundacja-razem
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
mailto:schronisko@moprleszno.pl
mailto:mopr@leszno.pl
mailto:osrodekdługie@bratkrystyn.pl
mailto:osrodekdługie@bratkrystyn.pl
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
http://www.bratkrystyn.pl/
tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
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25 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.8.20 

20.KMał 

 

 

 

   

 

 

 

Miasto 

Krosno 

Odrzańskie 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 
 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 478 

a.rokitnicki@wp.pl 

http://kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem/ 

Alfred Rokitnicki 

od 01.01.2020 r. 

 do 31.12.2020 r. 

Umowa nr 

OPS.445.24.20 

19  

z 19.12.2019 r.  

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

kąpieli i środ. czystości, 

 zapewnienie pościeli, piżam, 

ręczników i kapci oraz odzieży 

osobistej, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza, 

lub szpitala, podstawowe leki, 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel. 68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl  

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

od 01.01.2020  

do 31.12.2020 r. 

Umowa nr 

OPS.445.25.20 

19 

z 19.12.2019 r.  

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 otrzymanie odzieży i środków 

higieny osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

0 
 

leżące 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty w Chynowie, 

ul. Truskawkowa 16,  

65-129 Zielona Góra 

Tel. 68 324 28 71,  

     517 920 376 

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa  

Nowogród Bobrzański 

Tel. 68 324 28 71, 

     517 920 376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl  

Jan Gaszewski 

od 01.01.2020 r. 

 do 31.12.2020 r. 

Umowa nr 

OPS.445.26.20 

19  

z 19.12.2019 r.  

 3 posiłki dziennie, w tym 

obiad dwudaniowy, 

 możliwość przygotowania 

gorącego napoju bez 

ograniczeń, 

 5 pryszniców oraz 1 wanna, 

 zapewnienie odzieży osobistej 

i wierzchniej oraz jej wymiana 

 możliwość prania, suszenia, 

dezynfekcji i dezynsekcji 

odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 dostęp do podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuta i terap. uzależnień,  

30 miejsc 

całodobowych 

 

 

tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
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26 

 

 

PS-

I.9420.28.20

19.KMał 

 

 

Lubsko 

pow. 

Żarski 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -Fundacja Dom 

Wspólnoty „Barka” 

ul. Chrobrego 10, 

66-530 Drezdenko 

Tel:95 762 07 80 

Fundacja Dom Wspólnoty 

„Barka”, ul. Chrobrego 10,          

66-530 Drezdenko 

drezdenko.barka@gmail.com  

www.barkadrezdenko.pl  

Marianna Mazan 

od 01.10.2019 r.  

do 30.09.2020 r. 

Umowa nr 

MGOPS.421.4. 

2019 

z 09.07.2019 r. 

 4 posiłki, 

 dostęp do WC, łazienki i 

prysznica oraz środki higieny 

osobistej, 

 zapewnienie odzieży 

stosownie do pory roku, 

 możliwość prania, suszenia, 

dezynfekcji i dezynsekcji 

odzieży,  

 dostępu do informacji o 

formach pomocy, 

 zajęcia edukacyjne i 

wzmacniające aktywności 

społeczną,   

 poradnictwo zawodowe, 

 dostęp do podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

 pedagog, psychiatra, terapeuta 

i terapeuta uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 miejsc 

całodobowych  

 

 

 

 

3 

 

3 

 

0 

 

 

leżące 

 

 

mężczyźni 

Schronisko dla 

Bezdomnych Mężczyzn 

Mirostowice Górne 78 

68-200 Żary 

Tel:791 932 950,  

694 978 716 

Akcja Humanitarna Życie, 

ul. Podchorążych 14a,  

68-200 Żary 

Tel: 791 932 950 

694 978 716 

ahzycie@wp.pl  

www.ahzycie.com  

Tomasz Oborski 

od 01.10.2019 r.  

do 30.09.2020 r. 

Umowa z 

15.07.2019 r.  

 całodobowe wyżywienie, 

  możliwość  przygotowania 

samodzielnie posiłku i 

gorącego napoju,  

 dostęp do WC, łazienki i 

prysznica oraz środki higieny 

osobistej, 

 zapewnienie odzieży 

odpowiedniej do pory roku, 

 pranie, suszenie, wymiana 

oraz dezynfekcja i dezynsekcja 

odzieży, 

 info. o formach pomocy, 

 zajęcia wzmacniania 

aktywności społecznej. 

 

 

 

 

 

25 miejsc 

całodobowych 
 

20 0 0 siedzące 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

 

Ogrzewalnia-  

ul. Tkacka 4,  

68-300 Lubsko 

Tel: 601 188 649 

 

Żarska Spółdzielnia Socjalna z 

siedzibą w Żarach 

ul. Żagańska 24 

68-200 Żary 

Tel. 601 188 649 

socjalna@wp.pl  

Janusz Sulczewski 

czynne w okresie 

01.10 do 30.04  

 w godzinach 

18:00- 08:00 

 od 01.10.2019 r. 

do 31.12.2019 r.  

Umowa nr 

15/2019 z 

01.10.2019 r.  

 zapewnienie gorącego napoju,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość wymiany odzieży, 

 możliwość skorzystania z 

porad psychologa, pedagoga, 

terapeuty uzależnień, 

 specjalista z zakresu 

poradnictwa zawodowego. 

20 miejsc 

noclegowych 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

 

mailto:drezdenko.barka@gmail.com
http://www.barkadrezdenko.pl/
mailto:ahzycie@wp.pl
http://www.ahzycie.com/
tel:
mailto:socjalna@wp.pl
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27 

 

 

 

 

PS-

I.9420.39.20

18.JRaw 

 

 

 

Szczaniec 

pow. 

świebodziński 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni 

i kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

www.kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem  

Alfred Rokitnicki 

 

 od 04.07.2018 na 

czas nieokreślony 

Aneks z 

11.09.2018r. do 

umowy 1/2018 z 

04.07.2018r. 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza, 

podstawowe leki , 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

ul. Malczewskiego 27 

65-001 Zielona Góra 

Tel:502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com 

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 4/6 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com  

www.fundacjarondo.pl  

Małgorzata Jaskulska 

Cały rok 

04.07.2018 do 

31.12.2018 

Umowa- 

 z 04.07.2018r. 

  możliwość spożywania i 

przygotowania posiłku 

samodzielnie, 

  możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania 

odzieży, suszenia i dezynsekcji 

odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog, prawnik, 

 zajęcia usamodzielniające,  

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

20 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

28 

 

PS-

I.9420.16.20

19.KMał 

 

Gmina Żary,  

pow. 

 żarski 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

leżące 

 

 

mężczyźni 

 

 

Schronisko dla 

Bezdomnych Mężczyzn 
Mirostowice Górne 78 

68-200 Żary 

Tel:791 932 950,  

694 978 716 

 

 

Akcja Humanitarna Życie, 

ul. Podchorążych 14a,  

68-200 Żary 

Tel: 791 932 950 

694 978 716 

ahzycie@wp.pl 

www.ahzycie.com 

Tomasz Oborski 

 

 

01.01.2019 do 

31.12.2019 

 

 

Umowa 

PS.240.14.4.201

8 z 14.11.2018r. 

 3 posiłki dziennie, możliwość  

przygotowania samodzielnie 

gorącego napoju,  

 korzystanie z prysznica, środki 

czystości, 

 pranie, suszenie, wymiana 

odzieży oraz dezynfekcja i 

dezynsekcja odzieży, 

 dostęp do podstawowej opieki 

zdrowotnej, umożliwienie 

wykupu lekarstw, 

 punkt info. o formach pomocy, 

 zajęcia wzmacniania 

aktywności społecznej   

 możliwość korzystania z 

terapeuty uzależnień,  

25 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

29 

PS-

I.9420.5.20 

19.KMał 

Tuplice, 
pow. 

żarski 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni 

 

 

Schronisko dla 

Bezdomnych Mężczyzn 

Ośrodek Akcji 

Humanitarnej w 

Mirostowicach Górnych 78 

68-200 Żary 

Tel:791 932 950 

ahzycie@wp.pl 

 

 

Akcja Humanitarna Życie,  

ul. Podchorążych 14a,  

68-200 Żary 

Tel: 602 337 188 

Tel:791 932 950 

misjakkz@op.pl  

Tomasz Oborski 

 

  

  

  

  

 01.01.2019 do 

31.12.2019 r. 

 

 

 

Umowa- OPS-

FK.3211.22.20 

 z 31.12.2018 r.  

 3 posiłki, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog, prawnik, 

 zapewnienie inf. o możliwości         

uzyskania pomocy 

              

 

 

 

 

25 miejsc 

całodobowych 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://www.kzswieb.kei.pl/fundacja-razem
http://www.kzswieb.kei.pl/fundacja-razem
tel:502
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
tel:791
mailto:ahzycie@wp.pl
http://www.ahzycie.com/
tel:791
mailto:ahzycie@wp.pl
tel:791
mailto:misjakkz@op.pl
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30 

 

PS-

I.9420.49.20

18.JRaw 

 

 

 

Szlichtyngowa, 

pow.  

wschowski 

 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

     

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni 

  

Schronisko – dla Osób 

Bezdomnych 

ul. Towarowa 10,  

64-100 Leszno 

Tel. 65 5375095,  

697 610 159 

schronisko@moprleszno.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lesznie 

ul. Korczaka 5 

64-100 Leszno 

Tel. 65 5297046 

mopr@leszno.pl 

 Krzysztof Okoński 

Cały rok 

13.08.2018  na 

czas nieokreślony 

Porozumienie 

międzygminne 

Umowa MOPR 

nr 064.25.2018 

z 13.08.2018r. 

 

 jeden gorący posiłek, 

 możliwość przygotowania 

posiłków, 

 miejsca noclegowe,  

 praca socjalna, 

 pomoc w załatwieniu spraw 

socjalno-bytowych, 

 psycholog, profilaktyka 

uzależnień. 

 

 

 

37 miejsc 

całodobowych  

 

 

Możliwoś

ć dodania 

10 miejsc 

do spania 

31 

PS-

I.9420.17.20

19.KMał 

 

 

Wymiarki, 

pow. 

żagański 

 

3 3 0 leżące 

 

mężczyźni 

 

 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19, 

68-131 Wymiarki 

Tel: 68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl 

 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B, 

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2021 r. 

Umowa nr RA 

2152-2/11/2019 

z 01.02.2019 r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 otrzymanie odzieży, środków 

higieny osobistej, 

 możliwość prania, suszenia i 

dezynfekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pracy. 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 
 

32 

PS-

I.9420.51.20

18.JRaw 

 

Bojadła, 

pow. 

zielonogórski 

 

2 2 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko -

Samopomocowe Wsparcia 

Dom Wspólnoty BaćArka 

ul. Krzywa 1, Krzywa 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa  

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl  

Jan Gaszewski 

Cały rok 

01.01.2018 do 

31.12.2019 

Aneks 

OPS.2.4.2018 z 

20.07.2018r. do 

Umowy 

OPS.2.1.2018 z 

12.01.2018r. 

 3-4 posiłki dziennie,  

 prysznic, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania, dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuty uzależnień,  

 dostęp do opieki zdrowotnej. 

 

35 miejsc 

całodobowych 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

33 

PS-

I.9420.52.20

18.JRaw 

 

Bytom 

Odrzański, 

pow. 

nowosolski 

 

2 2 0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

Schronisko  

dla osób bezdomnych w 

Żukowicach im. Św. 

Siostry Faustyny 

67-231 Żukowice 139 

matuszakt@go2.pl 

Tel. 76 831 4388 

Stowarzyszenie „Bractwo Jana 

Pawła II” 

ul. Królowej Jadwigi 1 

67-200 Głogów 

Tel. 76 831 4388  

bractwojp2glogow@interia.pl 

ks. Janusz Idzik 

Cały rok 

01.07.2018 do 

31.12.2019 

Umowa 

OPS.263.9.2018 

z 27.06.2018r. 

 3 posiłki dziennie,  

 prysznic, środki czystości, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania,  

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 opieka psychologiczna i 

lekarska. 

60 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

mailto:schronisko@moprleszno.pl
mailto:mopr@leszno.pl
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
mailto:matuszakt@go2.pl
mailto:bractwojp2glogow@interia.pl
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34 

 

PS-

I.9420.53.20

18.JRaw 

 

 

Siedlisko, 

pow. 

nowosolski 

 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

 

Schronisko  

dla osób bezdomnych w 

Żukowicach im. Św. 

Siostry Faustyny 

67-231 Żukowice 139 

matuszakt@go2.pl 

Tel. 76 831 4388 

 

Stowarzyszenie „Bractwo Jana 

Pawła II” 

ul. Królowej Jadwigi 1 

67-200 Głogów 

Tel. 76 831 4388  

507 161 301 

bractwojp2glogow@interia.pl 

ks. Janusz Idzik 

Cały rok 

01.07.2018 do 

31.12.2019 

Umowa 

OPS.01.2018 z 

19.06.2018r. 

 3 posiłki dziennie,  

 prysznic, środki czystości, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania,  

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 opieka psychologiczna i 

lekarska. 

 

 

 

60 miejsc 

całodobowych 

 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

35 

 

PS-

I.9420.54.20

18.JRaw 

 

 

Skwierzyna, 

pow. 

międzyrzecki 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

ul. Malczewskiego 27 

65-001 Zielona Góra 

Tel:502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com 

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 4/6 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com  

www.fundacjarondo.pl  

Małgorzata Jaskulska 

Cały rok 

25.05.2018 do 

31.12.2018 

Umowa- 

 z 25.05.2018r. 

  możliwość spożywania i 

przygotowania posiłku 

samodzielnie, 

  możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania 

odzieży, suszenia i dezynsekcji 

odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog , prawnik 

 zajęcia usamodzielniające,  

  zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

20 

całodobowych 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

 

36 

PS-

I.9420.55.20

18.JRaw 

Stare Kurowo 

pow.  

strzelecko-

drezdenecki 

1 1 0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni 

 i kobiety 

Schronisko -Fundacja 

Dom Wspólnoty „Barka” 

ul. Chrobrego 10,  

66-530 Drezdenko 

Tel:95 762 07 80 

Fundacja Dom Wspólnoty 

„Barka”, ul. Chrobrego 10,          

66-530 Drezdenko 

drezdenko.barka@gmail.com 

www.barkadrezdenko.pl 

Marianna Mazan 

 Cały rok 

01.01.2018 do 

31.12.2018 

Umowa- 

119.6.2017   z 

28.12.2017r. 

 4 posiłki, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 terapeuta, pedagog , 

 zajęcia edukacyjne i 

poradnictwo zawodowe. 

32 miejsca 

całodobowe 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

37 

PS-

I.9420.57.20

18.JRaw 

Kolsko 

pow. 

nowosolski 

1 1 0 leżące 
mężczyźni 

i kobiety 

Schronisko -Fundacja 

Dom Wspólnoty „Barka” 

ul. Chrobrego 10,  

66-530 Drezdenko 

Tel:95 762 07 80 

Fundacja Dom Wspólnoty 

„Barka”, ul. Chrobrego 10,          

66-530 Drezdenko 

drezdenko.barka@gmail.com 

www.barkadrezdenko.pl 

Marianna Mazan 

 Cały rok 

01.07.2018 do 

01.07.2022 

Umowa- 1/2018   

z 15.06.2018r. 

 4 posiłki, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 terapeuta, pedagog , 

 zajęcia edukacyjne i 

poradnictwo zawodowe. 

 

 

32 miejsca 

całodobowe   

38 

PS-

I.9420.21.20 

20.KMał 

Szprotawa 

pow. 

żagański 

3 3 0 leżące 

 

mężczyźni 

 

 

 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel: 68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl 

 

 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B, 

 00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

od 01.05.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Umowy - 

OPS.K.172.18. 

2020 

z 29.04.2020 r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 
 

mailto:matuszakt@go2.pl
mailto:bractwojp2glogow@interia.pl
tel:502
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
tel:95
mailto:drezdenko.barka@gmail.com
http://www.barkadrezdenko.pl/
tel:95
mailto:drezdenko.barka@gmail.com
http://www.barkadrezdenko.pl/
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
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39 

 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.5.20 

20.KMał 

 

Lubiszyn  

pow.  

gorzowski 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko 

ul. Słoneczna 62 A 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 475 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl 

www.bratkrystyn.pl 

Augustyn Wiernicki 

Cały rok   

od 01.10.2019  

do 30.09.2021 

Umowa -  

19/2019  

z 30.09.2019 r. 

 zapewnione posiłki,  

 umożliwienie skorzystania 

z prysznica,  

 możliwość wymiany odzieży, 

prania odzieży, 

 pomoc psychologa, terapeuty 

uzależnień. 

 

 

 

45 miejsc 

całodobowych  

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni 

Ogrzewalnia 

ul. Słoneczna 62 A 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 475 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl 

www.bratkrystyn.pl 

Augustyn Wiernicki 

X-IV czynna :  

od 18:00 do 8:00 

 

od 01.10.2019  

do 30.09.2021 

Umowa -  

19/2019  

z 30.09.2019 r. 

 zapewniony 1 posiłek,  

 umożliwienie skorzystania 

z kąpieli,  

 możliwość wymiany odzieży,  

 możliwość dezynfekcji 

odzieży. 

 

 

 

50 miejsc 

noclegowych 
 

40 

 

 

 

PS-

I.9420.56.20

18.JRaw 

 

 

Kostrzyn nad 

Odrą  

pow. 

 gorzowski 

12 12 0 

 

 

 

 

siedzące 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Ogrzewalnia 

ul. Dworcowa 2,  

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

Tel. 95 752 30 33 

kontakt.ops@gmail.pl 

www.ops-kostrzyn.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kostrzynie n/O 

ul. Niepodległości 17 

66-470 Kostrzyn n/O 

Tel. 95 752 30 33 

kontakt.ops@gmail.pl 

www.ops-kostrzyn.pl 

Bogumiła Rybińska 

 czynne od 

października do 

kwietnia, całą 

dobę 

  

 

 możliwość  otrzymania 

gorącego napoju, 

 wymiana odzieży , 

skorzystania z WC 

 w OPS możliwość spożycia 

posiłku, skorzystania z kąpieli.  

 

 

12 miejsc 

całodobowych 

 

 

 

 

41 

PS-

I.9420.60.20

18.JRaw 

Santok 

 pow.  

gorzowski 

1 1 0 leżące 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko 

Miączyn Duży 26,  

06-550 Szreńsk 

Tel. 23 652 01 04 

518 659 177 

513 716 095 

agroszkola@interia.pl 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu Mar-Kot 

ul. Kopernika 2 

06-850 Ożarów Mazowiecki 

Tel. 694 449 793 

mar-kot2003@wp.pl 

Przemysław Przybecki 

 01.10.2017 do 

31.12.2019r. 

  

Umowa z 

02.10.2017r. 

 zapewnione posiłki, 

 umożliwienie skorzystania 

z prysznica,  

 możliwość wymiany odzieży, 

prania, dezynsekcji odzieży, 

 pomoc psychologa, terapeuty 

uzależnień,  

 doradca zawodowy. 

 

 

 

80 miejsc 

całodobowych,  

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

 

42 

PS-

I.9420.14.20

19.KMał 

Gozdnica, 

 pow.  

żagański  

1 1 0 leżące 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

 

Schronisko dla Osób 

Bezdomnych MARKOT 

w Wałbrzychu  

ul. S. Moniuszki 109, 

58-300 Wałbrzych  

74 842 10 06 

monarwałbrzych@monar.o

rg 

 

 

Stowarzyszenie MONAR, 

ul. Nowolipki 9B, 

00-151 Warszawa 

Tel: 22 530 62 80 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

 od 01.01.2019 r. 

 do 31.12.2019 r. 

Umowa nr  

2/2019 z 

02.01.2019 r. 

 3 posiłki dziennie, 

 możliwość przygotowania  

samodzielnie posiłku i 

gorącego napoju, 

 prysznic, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość wymiany, prania, 

suszenia oraz dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 prowadzenie zajęć 

aktywizujących społecznie,  

 psycholog, terapeuta ds. 

uzależnień. 

55 miejsc 

całodobowych 

( 50 stałych 5 

uruchomianyc

h w okresie 

jesienno- 

zimowym 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

mailto:biuro@bratkrystyn.pl
http://www.bratkrystyn.pl/
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
http://www.bratkrystyn.pl/
mailto:kontakt.ops@gmail.pl
http://www.ops-kostrzyn.pl/
mailto:kontakt.ops@gmail.pl
http://www.ops-kostrzyn.pl/
mailto:agroszkola@interia.pl
mailto:mar-kot2003@wp.pl
mailto:monarwałbrzych@monar.org
mailto:monarwałbrzych@monar.org
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
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43 

 

PS-

I.9420.34.20

19.KMał 

 

Bobrowice  

pow. 

krośnieński 

1 1 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

http://kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem/ 

Alfred Rokitnicki 

od 01.04.2019 r. 

do 31.03.2020 r. 

Porozumienie  

z 01.04.2019 r.  

 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza,  

podstawowe leki , 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

 

44 

 

 

PS-

I.9420.18.20

19.KMał 

 

 

Łagów 

pow. 

świebodziński 

2 2 0 leżące 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

http://kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem/ 

Alfred Rokitnicki 

04.06.2019 r.   

na czas 

nieokreślony 

Umowa  nr 

1.2019 

z 04.06.2019 r. 

 możliwość spożycia posiłku, 

dostęp do pomieszczeń 

kuchennych umożliwiający 

samodzielne przygotowanie 

posiłku i gorącego napoju,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica; wymiany, prania  

i suszenia oraz dezynsekcji i 

dezynfekcji odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza,  

zaopatrzenie w podstawowe 

leki, 

 pakiet informacyjny dla każdej 

osoby oraz pomoc w 

załatwieniu spraw admin., 

 możliwość korzystania z 

pomocy terapeuty, terapeuty 

uzależnień i  psychologa, 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 
 

45 

 

PS-

I.9420.63.20

18.KMał 

 

Lubrza  

pow.  

świebodziński 

2 2 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

http://kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem/ 

Alfred Rokitnicki 

 

od 18.09.2018 r.  

na czas 

nieokreślony 

 

Umowa nr 

1/2018 z 

18.09.2018 r. 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza,  

podstawowe leki , 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

46 

PS-

I.9420.61.20

18.JRaw 

Dobiegniew 

pow.  

strzelecko-

drezdenecki 

1 1 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni  

Schronisko w Długiem 
ul. Turystyczna 14 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

Tel: 95 7636888 

698 994 248 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 95 72 01 840 

biuro@bratkrystyn.pl 

www.bratkrystyn.pl 

Przemysław Wzgarda 

Cały rok 

01.10.2018 do 

31.03.2019 

Porozumienie o 

współpracy 

1/2018 z 

01.10.2018r. 

 rozwijanie i wzmacnianie 

aktywności i samodzielności u 

bezdomnych, 

 niezbędne warunki socjalne, 

zapewnione 3 posiłki, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

20 miejsc 

całodobowych 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
mailto:biuro@bratkrystyn.pl
http://www.bratkrystyn.pl/
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47 

PS-

I.9420.35.20

19.KMał 

Bytnica 

pow. 

krośnieński 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

 

Schronisko -

Samopomocowe Wsparcia 

Dom Wspólnoty BaćArka 

ul. Krzywa 1, Krzywa 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

 

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa  

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl  

Jan Gaszewski 

 

Cały rok  

od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

 

Umowa  nr 

OPS.421.1.2019 

 z 02.01.2019 r. 

 3-4 posiłki dziennie,  

 prysznic, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania, dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuty uzależnień,  

 dostęp do opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

35 miejsc 

całodobowych  

 

 

 

 

 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty w Chynowie, 

ul. Truskawkowa 16,  

65-129 Zielona Góra 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

 3-4 posiłki dziennie,  

 prysznic, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania, dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuty uzależnień,  

 dostęp do opieki zdrowotnej. 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych  

 

 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

1 1 0 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty Arka w 

Bogatyni,  

ul. Białogórska 2F,  

59-200 Bogatynia 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

 Zapewnienie 3-4 posiłków 

dziennie w tym obiad 

dwudaniowy, możliwość 

przygotowania napoju bez 

ograniczeń;  

 każdy pokój ma własny węzeł 

sanitarny; 

 zapewnienie oraz wymiana, 

odzieży możliwość jej prania, 

suszenia, dezynfekcji i 

dezynsekcji; 

 zapewniony dostęp do 

podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

 zapewnienie informacji o 

formach pomocy;  

 terapia zajęciowa w zakresie 

edukacji i wzmacniania 

aktywności społecznej; 

 możliwość korzystania z 

poradni zdrowia psychicznego, 

psychologa, terapeuty i 

terapeuty uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miejsc 

całodobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

ul. Malczewskiego 27 

65-001 Zielona Góra 

 

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 4/6 

  

  

 od 04.11.2019 r. 

 do 31.12.2019 r.  

 

Umowa  

OPS.421.2.2019 

z 04.11.2019 r. 

 możliwość spożycia posiłku 

oraz dostęp do pomieszczenia 

kuchennego, umożliwiającego 

samodzielne przygotowanie 

posiłku i gorącego napoju; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
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 Tel:502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com  

www.fundacjarondo.pl  

Małgorzata Jaskulska 

 możliwość skorzystania z 

prysznica oraz prania, suszenia  

i wymiana odzieży; 

 pakiet info. o dostępnych 

formach pomocy oraz pomoc 

w ich zorganizowaniu; 

 zajęcia aktywizująco- 

usamodzielniające z udziałem 

psychologa i terapeuty; 

 dyżury prawnika - pomoc w 

uregulowaniu spraw 

finansowych. 

 

20 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

48 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.7.20 

19.KMał 

 

 

 

 

 

Bledzew 

pow. 

międzyrzecki 

1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

ul. Malczewskiego 27 

65-001 Zielona Góra 

Tel:502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com 

 

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 4/6 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com  

www.fundacjarondo.pl  

Małgorzata Jaskulska 

Cały rok 

01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r.  

Umowa 19/2018 

z 28.12.2018 r. 

 możliwość spożycia posiłku 

oraz dostęp do pomieszczenia 

kuchennego, umożliwiającego 

samodzielne przygotowanie 

posiłku i gorącego napoju; 

 możliwość skorzystania z 

prysznica oraz prania, suszenia  

i wymiana odzieży; 

 pakiet info. o dostępnych 

formach pomocy oraz pomoc 

w ich zorganizowaniu; 

 zajęcia aktywizująco- 

usamodzielniające z udziałem 

psychologa i terapeuty; 

 dyżury prawnika - pomoc w 

uregulowaniu spraw 

finansowych.  

 

 

 

 

 

20 miejsc 

całodobowych 

 

 

 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

49 

PS-

I.9420.65.20

18.JRaw 

Kargowa 

pow. 

zielonogórski 

1 1 0 leżące mężczyźni 

Schronisko – dla osób 

bezdomnych,  

ul. Dąbrowska 205,  

42-504 Będzin 

Tel. 505 334 424,  

606 558 058 

 

Centrum Pomocy 

Potrzebującym,  

Schronisko Arka 

ul. Wilcza 1 

42-500 Będzin 

Tel.: 32 363 43 16 

606 558 058 

Jarosław Lipiński 

 Cały rok 

27.07.2018 do 

31.12.2018 

Porozumienie 

OPS.421.1.2018 

z 27.07.2018r. 

 3 posiłki w tym 1 gorący, 

 środki czystości, 

 odzież sezonowa, 

 pomoc w załatwieniu spraw 

medycznych i urzędowych. 

 

 

44 miejsca 

całodobowe 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

 

 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty w Chynowie, 

ul. Truskawkowa 16, 

65-129 Zielona Góra 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zapewnienie 3 posiłków, w 

tym obiad dwudaniowy, 

 możliwość przygotowania 

gorącego napoju bez 

ograniczenia,  

 dostęp do 5 prysznicy oraz 1 

wanny, 

 zapewnienie odzieży osobistej 

i innej wierzchniej oraz 

możliwość wymiany odzieży,  

 w razie potrzeby zapewnienie 

dezynfekcji i dezynsekcji 

odzieży, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

 

 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

tel:502
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
tel:502
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
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50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.10.20

19.KMał 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnica 

pow. 

zielonogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa, 

 Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl 

Agata Klemt  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Cały rok 

30.01.2019 do 

31.12.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa GOPS. 

032.11.2019 

z 30.01.2019 r. 

podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

 zapewnienie informacji o 

formach pomocy,  

 terapia zajęciowa w zakresie 

edukacji i wzmacniania 

aktywności społecznej,  

 możliwość korzystania z 

poradni zdrowia psychicznego,  

 możliwość współpracy z 

psychologiem, terapeutą i 

terapeutą uzależnień; 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe Wsparcia 

Dom Wspólnoty BaćArka 

ul. Krzywa 1, Krzywa, 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 

517920376 

 zapewnienie 3 posiłków, w 

tym obiad dwudaniowy, 

 możliwość przygotowania 

gorącego napoju bez 

ograniczenia,  

 dostęp do 10 prysznicy, 

 zapewnienie odzieży osobistej 

i innej wierzchniej oraz 

możliwość wymiany odzieży,  

 w razie potrzeby zapewnienie 

dezynfekcji i dezynsekcji 

odzieży, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

 zapewnienie informacji o 

formach pomocy,  

 terapia zajęciowa w zakresie 

edukacji i wzmacniania 

aktywności społecznej,  

 możliwość korzystania z 

poradni zdrowia psychicznego,  

 możliwość współpracy z 

psychologiem, terapeutą i 

terapeutą uzależnień; 

35 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
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51 

 

 

PS-

I.9420.6.20 

20.KMał 

 

 

Cybinka 

pow. 

słubicki 

2 2 0 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty w Chynowie, 

ul. Truskawkowa 16,  

65-129 Zielona Góra 

Tel. 683242871, 

517920376 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa  

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl 

Jan Gaszewski 

 

 Cały rok  

 od 01.01.2020  

 do 31.12.2020 

Umowa o 

współpracy  z 

19.11.2019r. 

 3-4 posiłki dziennie,  

 prysznic, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania, dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuty uzależnień,  

 dostęp do opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

Możliwoś

ć 

zwiększen

ia liczby 

osób wg 

potrzeby 

8 8 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe Wsparcia 

Dom Wspólnoty BaćArka 

ul. Krzywa 1, Krzywa 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 

517920376 

 Cały rok  

 od 01.01.2020  

 do 31.12.2020 

Umowa o 

współpracy  z 

19.11.2019 r . 

 3-4 posiłki dziennie,  

 prysznic, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania, dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuty uzależnień, 

 dostęp do opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

35 miejsc 

całodobowych 

Możliwoś

ć 

zwiększen

ia liczby 

osób wg 

potrzeby 

1 1 0 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty Arka w 

Bogatyni,  

ul. Białogórska 2F,  

59-200 Bogatynia 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

 Cały rok  

 od 01.01.2020  

 do 31.12.2020 

Umowa o 

współpracy  z 

19.11.2019 r 

 Zapewnienie 3-4 posiłków 

dziennie w tym obiad 

dwudaniowy, możliwość 

przygotowania napoju bez 

ograniczeń;  

 każdy pokój ma własny węzeł 

sanitarny; 

 zapewnienie oraz wymiana, 

odzieży możliwość jej prania, 

suszenia, dezynfekcji i 

dezynsekcji; 

 zapewniony dostęp do 

podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

 zapewnienie informacji o 

formach pomocy;  

 terapia zajęciowa w zakresie 

edukacji i wzmacniania 

aktywności społecznej; 

 możliwość korzystania z 

poradni zdrowia psychicznego, 

psychologa, terapeuty i 

terapeuty uzależnień. 

60 miejsc 

całodobowych 
 

mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
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52 

PS-

I.9420.39.20

19.KMał 

Kożuchów 

pow. 

nowosolski 

2 2 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

ul. Malczewskiego 27 

65-001 Zielona Góra 

Tel:502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com 

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 4/6 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com  

www.fundacjarondo.pl  

Małgorzata Jaskulska 

Cały rok  

od 01.01.2019  

do 31.12.2020 

Umowa  

z 01.01.2019 r.  

 możliwość przygotowania 

posiłku i gorącego napoju 

samodzielnie, 

 możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 zajęcia aktywizująco -

usamodzielniające,  

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog, prawnik. 

 

 

 

 

20 miejsc 

całodobowych 

Możliwoś

ć 

zwiększen

ia liczby 

osób wg 

potrzeby 

1 1 0 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla 

Bezdomnych w Mariance 

Rędzińskiej  

Marianka Rędzińska,  

ul. Srebrna 25 

42-242 Rędziny  

woj. śląskie  

Tel. 34 320 14 56 

swpagapemarianka@go2.pl

Paulina Jesionowska 

Stowarzyszenie Wzajemnej 

Pomocy „Agape„ 

ul. Piłsudskiego 41/43 

42-204 Częstochowa  

Tel. 343627866 

swpagape@go2.pl 

www.agape-czestochowa.org 

Kazimierz Słobodzian 

od 01.01.2019 r. 

na czas 

nieokreślony  

Umowa z 

31.12.2018 r.  

 możliwość przygotowania 

posiłku i gorącego napoju 

samodzielnie, 

 możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania, 

suszenia oraz dezynfekcji i  

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 treningi aktywizujące 

ukierunkowane na 

usamodzielnienie i wyjście z 

bezdomności. 

 

 

 

 

 

80 miejsc 

całodobowych  

PS-

I.9420.12.20

20.KMał 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

0 
 

leżące 

 

mężczyźni  

 

Schronisko nr 1 dla 

bezdomnych mężczyzn  

w Świdnicy 

ul.  Westerplatte 51 

58-100 Świdnica 

woj. dolnośląskie  

Tel. 781 060 415 

paruch.tpba@gmail.com 

 

 

Towarzystwo Pomocy 

im. Św. Brata Alberta 

Koło w Świdnicy 

ul. Westerplatte 51 

58-100 Świdnica 

woj. dolnośląskie 

Tel. 781 060 415 

gabrielakowalczyk@poczta.on

et.pl 

Gabriela Kowalczyk 
 

od 02.01.2020 r. 

 do odwołania  

 

 

Umowa 1/2020 

z 02.01.2020 r. 

 

 możliwość przygotowania 

posiłku i gorącego napoju 

samodzielnie, 

 możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania, 

suszenia oraz dezynfekcji i  

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 treningi aktywizujące 

ukierunkowane na 

usamodzielnienie i wyjście z 

bezdomności. 

 

 

 

 

 

80 miejsc 

całodobowych  

3 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko nr 2  

dla Kobiet oraz osób 

niepełnosprawnych z 

usługami opiekuńczymi 

ul. Św. Brata Alberta 5 

58-100 Świdnica 

woj. dolnośląskie  

Tel. 781 060 415 

paruch.tpba@gmail.com 

 

 

Towarzystwo Pomocy 

im. Św. Brata Alberta 

Koło w Świdnicy 

ul. Westerplatte 51 

58-100 Świdnica 

woj. dolnośląskie 

Tel.781 060 415 

gabrielakowalczyk@poczta.on

et.pl 

Gabriela Kowalczyk 

 całodobowe schronienie z 

usługami opiekuńczymi, 

 wyżywienie, w tym 

przynajmniej jeden ciepły 

posiłek dziennie, 

 umożliwienie toalety, kąpieli, 

dostarczenie niezbędnej odzież 

i środków czystości, 

 dostęp do podstawowej opieki 

lekarskiej, 

 prowadzenie pracy socjalnej i 

terapeutycznej na rzecz osób 

skierowanych do schroniska z 

usługami opiekuńczymi.  

64 miejsca 

całodobowe 

(w tym 18 

miejsc z 

usługami 

opiekuńczymi) 

 

 

tel:502
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
mailto:swpagapemarianka@go2.pl
mailto:swpagapemarianka@go2.pl
mailto:swpagape@go2.pl
http://www.agape-czestochowa.org/
mailto:paruch.tpba@gmail.com
mailto:gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl
mailto:gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl
mailto:paruch.tpba@gmail.com
mailto:gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl
mailto:gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl
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53 

PS-

I.9420.68.20

18.JRaw 

Łęknica, 

pow. 

żarski 

1 1 0 leżące mężczyźni 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel: 68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

 Cały rok 

23.11.2017r 

bezterminowo 

Umowa   z 

23.11.2017r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

 

54 

PS-

I.9420.69.20

18.JRaw 

 

Sława, 

pow.  

wschowski 

 

3 3 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

Schronisko  

dla osób bezdomnych w 

Żukowicach im. Św. 

Siostry Faustyny 

67-231 Żukowice 139 

matuszakt@go2.pl 

Tel. 76 831 4388 

 

Stowarzyszenie „Bractwo Jana 

Pawła II” 

ul. Królowej Jadwigi 1 

67-200 Głogów 

Tel. 76 831 4388  

507 161 301 

bractwojp2glogow@interia.pl 

ks. Janusz Idzik 

Cały rok 

01.08.2018 do 

31.12.2020 r. 

Umowa 

OPS.1170.47A.

2018 z 

01.08.2018r. 

 3 posiłki dziennie,  

 prysznic, środki czystości, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania,  

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 opieka psychologiczna i 

lekarska. 

 

 

60 miejsc 

całodobowych  

 

 

 

55 

PS-

I.9420.74.20

18.JRaw 

 

Zabór, 

pow. 

zielonogórski 

 

2 2 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe Wsparcia 

Dom Wspólnoty BaćArka 

ul. Krzywa 1, Krzywa 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 

517920376 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa  

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl  

Jan Gaszewski 

Cały rok 

01.12.2017 do 

31.12.2018 oraz 

01.01.2019 do 

31.12.2020 

 

Umowa 

OPS.424.1.2011 

z 01.12.2017r. 

oraz Umowa 

OPS.424.2.2018 

z 01.12.2018r. 

 3-4 posiłki dziennie,  

 prysznic, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania, dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuty uzależnień,  

 dostęp do opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

35 miejsc 

całodobowych  

56 

PS-

I.9420.75.20

18.JRaw 

Gubin 

pow.  

krośnieński 

1 1 0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni 

 i kobiety 

Schronisko -Fundacja 

Dom Wspólnoty „Barka” 

ul. Chrobrego 10,  

66-530 Drezdenko 

Tel:95 762 07 80 

Fundacja Dom Wspólnoty 

„Barka”, ul. Chrobrego 10,          

66-530 Drezdenko 

drezdenko.barka@gmail.com 

www.barkadrezdenko.pl 

Marianna Mazan 

Cały rok 

01.11.2018 do 

30.04.2019 

Umowa  1/2018 

 4 posiłki, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 terapeuta, pedagog , 

 zajęcia edukacyjne i 

poradnictwo zawodowe. 

 

 

32 miejsca 

całodobowe  

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

57 

PS-

I.9420.76.20

18.JRaw 

Gubin 

Miasto 
14 0 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni 

Noclegownia 

ul. Gdańska 17,  

66-530 Gubin 

Tel: 68 455 82 09 

Żarska Spółdzielnia Socjalna  

ul. Żagańska 24 

68-200 Żary 

Tel. 601 188 649 

socjalna@wp.pl  

www.socjalna.pl 

Janusz Sulczewski 

 czynne w okresie 

01.10 do 

31.12.2018r.   

 w godzinach 

18:00- 08:00 

(umowa tylko do 

31.12.2018r.) 

Umowa 

SO.65.2018 z 

28.09.2018r. 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość wymiany, prania, 

dezynsekcji odzieży, 

 możliwość skorzystania z  

terapeuty uzależnień, 

 zapewnienie informacji o 

formach pomocy. 

 

 

 

15 miejsc 

noclegowych 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
mailto:matuszakt@go2.pl
mailto:bractwojp2glogow@interia.pl
mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
tel:95
mailto:drezdenko.barka@gmail.com
http://www.barkadrezdenko.pl/
mailto:socjalna@wp.pl
http://www.socjalna.pl/
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58 

PS-

I.9420.70.20

18.JRaw 

 

Sulęcin, 

pow.  

sulęciński 

 

6 6 0 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Noclegownia 

 Pokoje noclegowe dla 

osób bezdomnych  

ul. Witosa 30a,  

pok. 35 i 39 

69-200 Sulęcin 

opssulecin@interia.pl 

Tel. 95 755 2082 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. E. Plater 14 

69-200 Sulęcin 

Tel. 95 755 2082  

opssulecin@interia.pl 

Andrzej Żelechowski 

Cały rok, umowa 

na 12 m-cy do 

25.09.2019 r. 

Aneks nr 5 z 

26.09.2018r. do 

umowy najmu z  

24.09.2013r. 

 możliwość spożycia i 

przygotowania posiłku, 

 możliwość skorzystania z 

noclegu, prysznica, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy,  

 terapeuta uzależnień, 

 prowadzenie pracy socjalnej i 

readaptacyjnej. 

 

 

 

6 miejsc 

całodobowych 
w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.25.20

20.KMał 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żagań 

Miasto 

 

8 8 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

mężczyźni 

Schronisko-  

Hostel Rancho Nadzieja w 

Mirostowicach Górnych 78 

68-200 Żary 

Tel:791 932 950,  

694 978 716 

Akcja Humanitarna Życie,  

ul. Podchorążych 14a,  

68-200 Żary 

Tel: 791 932 950 

694 978 716 

misjakkz@op.pl 

ahzycie@wp.pl 

www.ahzycie.com 

Tomasz Oborski 

Cały rok  

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Umowa- nr OPS 

.4121.9.2019 

z 31.12.2019 r. 

 3 posiłki, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog, prawnik, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

25 miejsc 

całodobowych  

1 1 0 leżące 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

ul. Malczewskiego 27 

65-001 Zielona Góra 

Tel:502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com 

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 4/6 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com  

www.fundacjarondo.pl  

Małgorzata Jaskulska 

Cały rok 

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

 

Umowa o 

współpracy 

z 30.12.2019 r. 

 

 możliwość przygotowania 

posiłku i gorącego napoju 

samodzielnie, 

 możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 zajęcia aktywizująco -

usamodzielniające,  

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog, prawnik. 

 

 

 

 

 

20 miejsc 

noclegowych  

 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty w Chynowie, 

ul. Truskawkowa 16,  

65-129 Zielona Góra 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa  

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl  

Jan Gaszewski 

Cały rok 

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Umowa o 

współpracy 

z 31.12.2019 r. 

 3 posiłki dziennie, w tym 

jeden gorący, 

 korzystanie z prysznica, środki 

higieny osobistej, 

 wymiana i pranie odzieży,  

 opieka medyczna, dostęp do 

specjalistów, 

 wsparcie w załatwianiu spraw 

urzędowych,  

 kontrakt socjalny, 

indywidulany program 

wychodzenia z bezdomności, 

 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych  
 

2 2 0 leżące mężczyźni 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel: 68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

Cały rok 

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Umowa o 

współpracy  

z 30.12.2019 r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 
 

mailto:matuszakt@go2.pl
mailto:opssulecin@interia.pl
tel:791
mailto:misjakkz@op.pl
mailto:ahzycie@wp.pl
http://www.ahzycie.com/
tel:502
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
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 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

60 

PS-

I.9420.42.20

19.KMał 

 

Lubniewice, 

pow.  

sulęciński 

 

1 1 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

http://kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem/ 

Alfred Rokitnicki 

od 10.12.2019 r.  

na czas 

nieokreślony 

Porozumienie z 

13.12.2019 r. 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza,  

podstawowe leki , 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

1 1 0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

ul. Malczewskiego 27 

65-001 Zielona Góra 

Tel:502 450 083 

schroniskozielonagora@gm

ail.com 

Chrześcijańska Fundacja 

Rozwoju Osobistego Rondo w 

Zielonej Górze 

ul. Jaskółcza 4/6 

65-001 Zielona Góra 

Tel: 502 450 083 

schroniskozielonagora@gmail.

com  

www.fundacjarondo.pl  

Małgorzata Jaskulska 

Cały rok  

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Umowa  z 

10.12.2019 r.  

  możliwość spożywania i 

przygotowania posiłku 

samodzielnie, 

  możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog , prawnik, 

 zajęcia usamodzielniające,  

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

20 miejsc 

całodobowych  

61 

PS-

I.9420.71.20

18.JRaw 

 

Nowe 

Miasteczko, 

pow. 

nowosolski 

 

1 1 0 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni  

Schronisko  

dla osób bezdomnych w 

Żukowicach im. Św. 

Siostry Faustyny 

67-231 Żukowice 139 

matuszakt@go2.pl 

Tel. 507 161 301 

Stowarzyszenie „Bractwo Jana 

Pawła II” 

ul. Królowej Jadwigi 1 

67-200 Głogów 

Tel. 76 831 4388  

bractwojp2glogow@interia.pl 

ks. Janusz Idzik 

Cały rok 

01.01.2018 do 

31.12.2018 

Porozumienie z 

12.12.2017r. 

 3 posiłki dziennie,  

 prysznic, środki czystości, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania,  

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 opieka psychologiczna i 

lekarska. 

60 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

62 

PS-

I.9420.81.20

18.JRaw 

Trzebiechów 

pow.  

zielonogórski 

1 1 0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni 

 i kobiety 

Schronisko -Fundacja 

Dom Wspólnoty „Barka” 

ul. Chrobrego 10,  

66-530 Drezdenko 

Tel:95 762 07 80 

Fundacja Dom Wspólnoty 

„Barka”, ul. Chrobrego 10,          

66-530 Drezdenko 

drezdenko.barka@gmail.com 

www.barkadrezdenko.pl 

Marianna Mazan 

Cały rok 

01.11.2018 do 

31.12.2019 

Umowa  1/2018 

z 20.11.2018r. 

 4 posiłki, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 terapeuta, pedagog , 

 zajęcia edukacyjne i 

poradnictwo zawodowe. 

 

 

32 miejsca 

całodobowe  

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

63 

PS-

I.9420.9.20 

20.KMał 

 

Żagań 

gmina 

 

3 3 0 leżące mężczyźni 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel: 68 360 45 15, 

      693 521 337 

monarlutynka@wp.pl 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 94 37 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

 Cały rok  

 od 01.01.2020 r. 

 do 31.12.2020 r.  

Umowa   z 

02.01.2020 r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

 

tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
http://kzswieb.kei.pl/fundacja-razem/
tel:502
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
mailto:schroniskozielonagora@gmail.com
http://www.fundacjarondo.pl/
mailto:matuszakt@go2.pl
mailto:bractwojp2glogow@interia.pl
tel:95
mailto:drezdenko.barka@gmail.com
http://www.barkadrezdenko.pl/
tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
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64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS-

I.9420.15.20

20.KMał 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słubice 

Miasto 

 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel: 68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 530 62 80 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

 

od 01.04.2020 r. 

do 31.03.2021 r.  

Umowa  z 

01.04.2020 r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 możliwość prania odzieży, 

suszenia i dezynsekcji odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

 

 

2 

 

2 

 

0 
 

leżące 

 

mężczyźni 

Schronisko dla 

bezdomnych mężczyzn  
Towarzystwo Pomocy im. 

Brata Alberta Koło 

Dębnowskie  

ul. Demokracji 12 

74-400 Dębno 

Tel. 95 760 30 86 

schroniskodebno@wp.pl 

 

Towarzystwo Pomocy im. 

Brata Alberta Koło 

Dębnowskie 

ul. Demokracji 12 

74-400 Dębno 

Tel. 95 760 30 86 

Edyta Szyfman 

schroniskodebno@wp.pl  

www.bratalbert.org/zachodnio

pomorskie.html 

 od 01.01.2020 r.  

 do 31.12.2020 r. 

Porozumienie nr 

OPS.073.35.201

9 

z 18.12.2019 r.  

 stołówka z zapleczem 

kuchennym,  

 2 prysznice,  

 magazyn odzieży, pralnia i 

suszarnia, 

 informacja o przysługujących 

świadczeniach przez 

opiekunów i prac. socjalnego,  

 terapeuta uzależnień. 

 

 

50 miejsc 

całodobowych 

(30 miejsc 

schronisko, 

20 miejsc 

noclegownia) 

 

2 2 0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni 

Schronisko dla 

bezdomnych mężczyzn  
Towarzystwo Pomocy im. 

Brata Alberta Koło 

Wrocławskie  

ul. B. Bogedaina 5 

50-514 Wrocław   

Tel. 71 336 70 07 

wroclaw-

bogedaina@tpba.pl 

Dariusz Dobrowolski 

 

Towarzystwo Pomocy im. 

Brata Alberta Koło 

Wrocławskie  

ul. B. Bogedaina 5 

50-514 Wrocław  

Tel. 71 367 12 37 

wroclaw@TPBA.pl 

www.bratalbert.wroclaw.pl 

Aleksander Pindral 

 

 od 01.01.2020 r.  

 do 31.12.2020 r. 

Porozumienie nr 

OPS.073.02.202

0  

z 01.01.2020 r.  

 3 posiłki dziennie, 

 możliwość prania i wymiany 

odzieży, oraz jej dezynfekcja i 

dezynsekcja, 

 korzystanie z prysznica   

 doraźna opieka lekarska, 

 zapewnienie informacji  

o formach pomocy  

 możliwość z korzystania z 

psychologa i terapeuty 

uzależnień, 

 pomoc w sprawach formalno- 

prawnych  

 

  

 

 

105 miejsc 

całodobowych  

 

65 

PS-

I.9420.80.20

18.JRaw 

Pszczew 

pow.  

międzyrzecki 

1 1 0 

 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni 

 i kobiety 

Schronisko -Fundacja 

Dom Wspólnoty „Barka” 

ul. Chrobrego 10,  

66-530 Drezdenko 

Tel:95 762 07 80 

Fundacja Dom Wspólnoty 

„Barka”, ul. Chrobrego 10,          

66-530 Drezdenko 

drezdenko.barka@gmail.com 

www.barkadrezdenko.pl 

Marianna Man 

Cały rok 

01.10.2018 do 

31.12.2018 

Umowa  

48/2018 z 

28.09.2018r. 

 4 posiłki, 

 odzież, środki higieny 

osobistej, 

 terapeuta, pedagog , 

 zajęcia edukacyjne i 

poradnictwo zawodowe. 

 

 

32 miejsca 

całodobowe  

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

66 

PS-

I.9420.4.20 

19.KMał 

Jasień 

pow. 

żarski 

1 0 0 

 

 

 

 

siedzące 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Ogrzewalnia-  

ul. Tkacka 4,  

68-300 Lubsko 

Tel: 601 188 649 

 

Żarska Spółdzielnia Socjalna z 

siedzibą w Żarach 

ul. Żagańska 24 

68-200 Żary 

Tel. 601 188 649 

socjalna@wp.pl  

Janusz Sulczewski 

 czynne w okresie 

01.10 do 30.04  

 w godzinach 

18:00- 08:00,  

  

 01.01.2019r. do 

31.12.2019r. 

Porozumienie 

międzygminne 

1/2019 z 

07.01.2019r. 

 zapewnienie gorącego napoju,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość wymiany odzieży, 

 możliwość skorzystania z 

porad psychologa, pedagoga, 

terapeuty uzależnień, 

 specjalista z zakresu 

poradnictwa zawodowego. 

20 miejsc 

noclegowych 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

 

tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
mailto:schroniskodebno@wp.pl
mailto:schroniskodebno@wp.pl
http://www.bratalbert.org/zachodniopomorskie.html
http://www.bratalbert.org/zachodniopomorskie.html
mailto:bogedaina@tpba.pl
mailto:wroclaw@TPBA.pl
http://www.bratalbert.wroclaw.pl/
tel:95
mailto:drezdenko.barka@gmail.com
http://www.barkadrezdenko.pl/
tel:
mailto:socjalna@wp.pl
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1 1 0 

 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i  

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe Wsparcia 

Dom Wspólnoty BaćArka 

ul. Krzywa 1, Krzywa 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 

517920376 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa  

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl 

Jan Gaszewski 

 Cały rok 

14.10.2018r. do 

31.12.2019r. 

Umowa 

ZP.2221.12.201

8 z 31.10.2018r. 

 3-4 posiłki dziennie,  

 prysznic, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania, dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy ,  

 zapewnienie usług 

aktywizacyjnych, 

 psycholog, psychiatra, 

terapeuty uzależnień,  

 dostęp do opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

35 miejsc 

całodobowych  

 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

1 1 0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Gościejewie 52A 

64-610 Rogoźno 

Tel:67 268 49 32 

markotgosciejewo@gmail.c

om 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Daniel Wiśniewski 

 cały rok 

01.01.2018r. do 

31.12.2018r. 

Umowa- 

ZP.2221.5.2018.

z 02.01.2018r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 środki higieny osobistej, 

 możliwość prania, wymiany 

odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 opieka lekarska, transport. 

 

 

 

 

75 miejsc 

całodobowych 

 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

 

67 

 

PS-

I.9420.83.20

18.KMał 

 

 

Brody 

pow. 

żarski 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

0 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko -

Samopomocowe Wsparcia 

Dom Wspólnoty BaćArka 

ul. Krzywa 1, Krzywa 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

 

 

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

Arka 

ul. Krzywa 1, Krzywa  

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920376 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl 

Jan Gaszewski 

 

 

 

 

cały rok 

02.01.2019r. do 

31.12.2019r. 

  

 

 

Umowa  1/2019 

z 02.01.2019 r. 

 

 Zapewnienie 3-4 posiłków 

dziennie w tym obiad 

dwudaniowy, możliwość 

przygotowania napoju bez 

ograniczeń;  

 dostępne prysznice; 

 zapewnienie oraz wymiana, 

odzieży możliwość jej prania, 

suszenia, dezynfekcji i 

dezynsekcji; 

 zapewniony dostęp do 

podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

 zapewnienie informacji o 

formach pomocy;  

 terapia zajęciowa w zakresie 

edukacji i wzmacniania 

aktywności społecznej; 

 możliwość korzystania z 

poradni zdrowia psychicznego, 

psychologa, terapeuty i 

terapeuty uzależnień. 

35 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko -

Samopomocowe 

 

 Zapewnienie 3-4 posiłków 

dziennie w tym obiad 

dwudaniowy, możliwość 

przygotowania napoju bez 

ograniczeń;  

 dostępne prysznice i wanna; 

 zapewnienie oraz wymiana, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
tel:68
mailto:markotgosciejewo@gmail.com
mailto:markotgosciejewo@gmail.com
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
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0 

 

 

leżące 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty w Chynowie, 

ul. Truskawkowa 16,  

65-129 Zielona Góra 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

odzieży możliwość jej prania, 

suszenia, dezynfekcji i 

dezynsekcji; 

 zapewniony dostęp do 

podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

 zapewnienie informacji o 

formach pomocy;  

 terapia zajęciowa w zakresie 

edukacji i wzmacniania 

aktywności społecznej; 

 możliwość korzystania z 

poradni zdrowia psychicznego, 

psychologa, terapeuty i 

terapeuty uzależnień 

30 miejsc 

całodobowych 

w toku 

aktualizac

ja wpisu 

 

 

0 

 

 

 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty Arka w 

Bogatyni,  

ul. Białogórska 2F,  

59-200 Bogatynia 

Tel. 683242871, 

517920376 

 

 Zapewnienie 3-4 posiłków 

dziennie w tym obiad 

dwudaniowy, możliwość 

przygotowania napoju bez 

ograniczeń;  

 każdy pokój ma własny węzeł 

sanitarny; 

 zapewnienie oraz wymiana, 

odzieży możliwość jej prania, 

suszenia, dezynfekcji i 

dezynsekcji; 

 zapewniony dostęp do 

podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

 zapewnienie informacji o 

formach pomocy;  

 terapia zajęciowa w zakresie 

edukacji i wzmacniania 

aktywności społecznej; 

 możliwość korzystania z 

poradni zdrowia psychicznego, 

psychologa, terapeuty i 

terapeuty uzależnień.  

60 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

68 

PS-

I.9420.9.20 

19.KMał 

 

 

Przewóz 

pow. 

żarski 

 

 

1 1 0 leżące mężczyźni 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Lutynce 

Lutynka 19,  

68-131 Wymiarki 

Tel: 68 360 45 15 

monarlutynka@wp.pl 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Adam Ratajczak 

od 21.01.2019r.  

do 31.12.2019 r. 

Umowa   z 

21.01.2019 r. 

 3 posiłki dziennie; 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie; 

 możliwość korzystania z 

prysznica, urządzeń 

sanitarnych i środków 

higienicznych; 

 możliwość prania, suszenia 

i wymiany odzieży; 

 terapeuta ds. uzależnień;  

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

 

30 miejsc 

całodobowych 

 

w toku 

aktualizac

ja wpisu   

tel:68
mailto:monarlutynka@wp.pl
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/
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69 

PS-

I.9420.19.20 

20.KMał 

Sulechów 

pow. 

zielonogórski 

4 4 0 
 

leżące 

 

mężczyźni 

Schronisko 

dla osób bezdomnych w 

Żukowicach im. Św. 

Siostry Faustyny 

67-231 Żukowice 139 

Tel. 507 161 301 

matuszakt@go2.pl 

 

 

Stowarzyszenie 

„Bractwo Jana Pawła II”  

ul. Królowej Jadwigi 1 

67-200 Głogów 

Tel. 76 831 43 88 

bractwojp2glogow@interia.pl 

ks. Janusz Idzik 

 

Cały rok 

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Umowa nr 

1/2020 

z 30.12.2019 r. 

 dostęp do pomieszczeń 

kuchennych - możliwość 

samodzielnego przygotowania 

posiłku oraz gorącego napoju, 

 prysznic, środki czystości, 

 wymiana odzieży, możliwość 

prania i suszenia, dezynfekcja 

i dezynsekcja odzieży, 

 zapewnienie dostępu do 

informacji o formach pomocy, 

 opieka medyczna i socjalna, 

 usługi aktywizujące - 

wzmocnienie aktywności społ. 

usamodzielnienie i wyjście z 

bezdomności. 

60 miejsc 

całodobowych 
 

70 

PS-

I.9420.22.20 

20.KMał 

Torzym 

pow.  

sulęciński 

1 1 0 

 

 

leżące 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko -

Samopomocowe 

Wsparcia, Dom 

Wspólnoty w Chynowie, 

ul. Truskawkowa 16, 

65-129 Zielona Góra 

Tel. 683242871, 

517920373 

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy 

ARKA 

ul. Krzywa 1, Krzywa, 66-010 

Nowogród Bobrzański 

Tel. 683242871, 517920373 

fundacja.wp.arka@op.pl 

www.fundacjawparka.pl 

Jan Gaszewski 

Cały rok  

od 17.02.2020 r.  

do 31.12.2020 r. 

Umowa nr -

01.02.2020  

z 17.02.2020 r. 

 3 posiłki dziennie, w tym 

obiad dwudaniowy, możliwość 

przygotowania gorącego 

napoju bez ograniczeń,  

 możliwość korzystania z 

prysznica, środków czystości i 

higieny osobistej, 

 możliwość wymiany, prania i 

suszenia odzieży, 

 pomoc w załatwianiu świad. i 

uregulowaniu sytuacji osobis.,   

 terapia zajęciowa w zakresie 

wzmacniania aktywności 

społecznej i wychodzenia z 

bezdomności, 

 opieka medyczna i dostęp do  

specjalistów. 

30 miejsc 

całodobowych 

 

 

71 

PS-

I.9420.10.20 

20.KMał 

Zbąszynek  

pow. 

świebodziński   

1 1 0 leżące 
mężczyźni 

i kobiety 

Noclegownia 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel:728 378 459 

669 174 438 

Fundacja Razem 

ul. Wałowa 7,  

66-200 Świebodzin 

Tel: 728 378 459 

Tel: 669 174 438 

a.rokitnicki@wp.pl 

www.kzswieb.kei.pl/fundacja-

razem  

Alfred Rokitnicki 

od 14.02.2020 r. 

do 31.12.2021 r. 

Porozumienie  

z  14.02.2020 r. 

 możliwość spożycia posiłku,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica, 

 możliwość prania i suszenia 

odzieży, 

 możliwość dowozu do lekarza, 

podstawowe leki , 

 pomoc z załatwieniu spraw 

administracyjnych. 

 

30 miejsc 

całodobowych 

+ 6 miejsc 

dodatkowych 

 

 

 

1 1 0 

 

 

 

 

 

leżące 

 

 

 

 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

 

Schronisko dla osób 

bezdomnych Markot 

w Gościejewie 52A 

64-610 Rogoźno 

woj. wielkopolskie 

Tel:67 268 49 32 

markotgosciejewo@gmail.c

om 

 

Stowarzyszenie Monar, 

ul. Nowolipki 9B,  

00-151 Warszawa 

Tel: 22 635 95 09, 

22 635 94 37, 

22 635 95 09 

biuro@monar.org 

www.monar.org 

Daniel Wiśniewski 

od 01.11.2019 r. 

do 31.12.2020 r. 

Umowa – 

z 06.11.2019 r. 

 3 posiłki, 

 możliwość przygotowania 

posiłku samodzielnie, 

 środki higieny osobistej, 

 możliwość prania, wymiany 

odzieży, 

 terapeuta ds. uzależnień, 

psycholog (społeczność 

terapeutyczna), 

 opieka lekarska ogólna i 

specjalistyczna. 

 

 

 

70 miejsc 

całodobowych 
 

mailto:matuszakt@go2.pl
mailto:bractwojp2glogow@interia.pl
mailto:fundacja.wp.arka@op.pl
http://www.fundacjawparka.pl/
tel:728
mailto:a.rokitnicki@wp.pl
http://www.kzswieb.kei.pl/fundacja-razem
http://www.kzswieb.kei.pl/fundacja-razem
tel:68
mailto:markotgosciejewo@gmail.com
mailto:markotgosciejewo@gmail.com
mailto:biuro@monar.org
http://www.monar.org/


30 
 

 

 

Sporządziła: Krystyna Małecka 

1 1 0 
 

leżące 

 

 

mężczyźni i 

kobiety 

Schronisko dla 

bezdomnych 

Dom Wspólnoty 

Władysławowo 68  

64-310 Lwówek  

woj. wielkopolskie 
Tel: 614417196 

wladyslawowo@o2.pl  

Stowarzyszenie Pomocy i 

Integracji Bezrobotnych 

"Lepsza Przyszłość" 

Władysławowo 68  

64-310 Lwówek 

woj. wielkopolskie 
Tel: 614417196 

wladyslawowo@o2.pl  

Jerzy Stuglik 

od 01.02.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Umowa nr 

1/2020  

z 04.03.2020 r. 

 3 posiłki dziennie,  

 możliwość skorzystania z 

prysznica i środ. higienicznych 

 możliwość prania, suszenia  

oraz wymiany odzieży, 

 podstawowa i specjalistyczna 

opieka zdrowotna, 

 pomoc w uzyskaniu 

samodzielności życiowej i 

wyjście z bezdomności, 

 pomoc psych.-terapeutyczna i 

socjalno-prawna. 

25 miejsc 

całodobowych 
 

72 

PS-

I.9420.30.20 

20.KMał 

Nowa Sól 

Gmina 
1 1 0 

 

leżące 

 

mężczyźni  

 

Schronisko nr 1 dla 

bezdomnych mężczyzn  

w Świdnicy 

ul.  Westerplatte 51 

58-100 Świdnica 

woj. dolnośląskie  

Tel. 781 060 415 

paruch.tpba@gmail.com 

 

 

Towarzystwo Pomocy 

im. Św. Brata Alberta 

Koło w Świdnicy 

ul. Westerplatte 51 

58-100 Świdnica 

woj. dolnośląskie 

Tel. 781 060 415 

gabrielakowalczyk@poczta.on

et.pl 

Gabriela Kowalczyk 

 

 

od 08.05.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

 

Umowa – 

6.2020 

z 08.05.2020 r. 

 3 posiłki dziennie, 

 możliwość przygotowania 

posiłku i gorącego napoju 

samodzielnie, 

 możliwość skorzystania z 

prysznica, wymiany, prania, 

suszenia oraz dezynfekcji i  

dezynsekcji odzieży, 

 zapewnienie inf. o możliwości 

uzyskania pomocy, 

 treningi aktywizujące 

ukierunkowane na 

usamodzielnienie i wyjście z 

bezdomności. 

80 miejsc 

całodobowych 
 

mailto:wladyslawowo@o2.pl
mailto:wladyslawowo@o2.pl
mailto:paruch.tpba@gmail.com
mailto:gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl
mailto:gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl

