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słowo wstĘpne

trzymają państwo kolejną aktualizację 
„informatora o instytucjach niosących 
pomoc osobom bezdomnym”.  

W tym roku informator po raz pierwszy wy-
dany zostaje tylko w wersji elektronicznej. 
Jego struktura wraz z podziałem na cztery 

regiony geograficzne pozostaje jednak bez zmian. 
Znajdziecie więc w nim następujące rodzaje placó-
wek i instytucji pomocy: 

  placówki pomocy doraźnej, do których zaliczo-
no ogrzewalnie i noclegownie, w niektórych po-
wiatach również miejsca interwencji kryzysowej; 
są to placówki, które świadczą osobom bezdom-
nym pomoc doraźną, tymczasową

  placówki stacjonarne, a w ramach tej kategorii 
miejsca oferujące całodobowe schronienie, czę-
sto wzbogacone o cały pakiet pomocy socjalnej 
dla przebywających w nich osób bezdomnych

  punkty pomocy doraźnej, czyli jadłodajnie, 
łaźnie, punkty wydawania żywności i odzie-
ży, punkty konsultacyjno-informacyjne; są to 
miejsca, w których osoby bezdomne otrzymują 
wsparcie „tu i teraz”

  ośrodki pomocy społecznej. 
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Ostania część informatora zawiera, wzorem lat 
ubiegłych, informacje o placówkach leczenia uza-
leżnień.

Aby ułatwić wyszukiwanie, zamieściliśmy również 
talbelę, w której znajdą Państwo interesujące Was 
placówki wraz z numerami stron.

Mamy nadzieję, że informator będzie praktycznym 
narzędziem Waszej pracy.

anna kwaśnik
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Gdańsk

placówki pomocy doraźnej

oGrzewalnie dla osób bezdomnych
towarzystwo wspierania potrzebujących „przystań”

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP gdAńsk 
głóWny linią nr 123, przystanek docelowy dOlnA 
brAMA. należy przejść przez bramę, po około 100 m 
skręcić w prawo;
ul. mostowa 1a, 80-788 Gdańsk
tel./faks 58 721-50-70, 500-261-484
e-mail: twp.przystan@gmail.com
kierownik: kamil Uberman
czynna: 19:00-7:00 
liczba miejsc: 20
przyjmowanie: bezpośrednio w placówce.
specjaliści dostępni w placówce: brak.
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hostel kryzysowy centrum interwencji 
kryzysowej
polski czerwony krzyż

dojazd i lokalizacja: z centrum gdańska tramwajem 
nr 7, 10, 14, przystanek docelowy nOWy POrt;
pl. ks. Gustkowicza 13, 80-555 Gdańsk-nowy port
tel. 58 511-01-21, faks 58 511-01-22
e-mail: centrum@cik.sos.pl, www.cik.sos.pl
kierownik: krzysztof sarzała
Świadczy usługi dla osób przeżywających 
kryzys psychiczny, wymagających interwencji 
psychologicznej lub skoncentrowanych oddziaływań 
interdyscyplinarnych (m.in. w sytuacji ostrej 
przemocy, nadużyć, straty, gwałtu). Maksymalny czas 
zakwaterowania – 3 miesiące; czas pobytu ustalany 
jest indywidualnie z klientem.
czynna: całą dobę 
liczba miejsc: 10 
przyjmowanie: bezpośrednio w placówce na 
podstawie rozmowy z pracownikiem CIk PCk; 
przyjmowana osoba musi posiadać dokument 
tożsamości.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, prawnik.
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nocleGownia niskoproGowa dla 
bezdomnych mĘżczyzn pod wpływem 
alkoholu
towarzystwo wspierania potrzebujących „przystań”

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP gdAńsk 
głóWny linią nr 123, przystanek docelowy dOlnA 
brAMA. należy przejść przez bramę, po około 100 m 
skręcić w prawo;
ul. mostowa 1a, 80-788 Gdańsk
tel./faks 58 721-50-70, 500-261-484
e-mail: twp.przystan@gmail.com
kierownik: kamil Uberman
Placówka działa sezonowo w okresie od 1 listopada 
do 31 marca (okres zimowy).
liczba miejsc: 30
czynna: 20:00-7:00
Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
Przyjmowanie na podstawie skierowania  
od pracownika socjalnego tPbA.+przyjęcia 
interwencyjne na miejscu*dyżury pracownika 
socjalnego tPbA przy ul. Żaglowej 1:  
pon. 7-11, śr. 7-11, czw. 12-14, pt. 7-11
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, ratownik medyczny.
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nocleGownia św. brata alberta  
dla bezdomnych mĘżczyzn
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło Gdańskie

dojazd i lokalizacja: z centrum tramwajem 
nr 7, 10, 14 w kierunku nowego Portu, przystanek 
docelowy ZAłOgOWA;
ul. żaglowa 1, 80-560 Gdańsk-letniewo
tel./faks 58 342-13-14
e-mail: zaglowa@ab.org.pl, www.bezdomnosc.org.pl
kierownik: tomasz Maruszak
Placówka świadczy usługi dla mężczyzn.
czynna: lato 17.30-8:30, zima 17:00-9.00
liczba miejsc: 77+4 
Przyjmowanie na podstawie skierowania od 
pracownika socjalnego tPbA.+przyjęcia interwencyjne 
na miejscu*dyżury pracownika socjalnego tPbA przy 
ul. Żaglowej 1: pon. 7-11, śr. 7-11, czw. 12-14, pt. 7-11
specjaliści dostępni w placówce: pracownik socjalny.
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nocleGownia dla bezdomnych mĘżczyzn
towarzystwo wspierania potrzebujących „przystań”

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP gdAńsk 
głóWny linią nr 123, przystanek dOlnA brAMA. 
należy przejść przez bramę, po około 100 m skręcić 
w prawo; 
ul. mostowa 1a, 80-788 Gdańsk
tel./faks 58 721-50-70, 500-261-484
e-mail: twp.przystan@gmail.com
kierownik: kamil Uberman
liczba miejsc: 40
czynna: 19:00-7:00
Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
Przyjmowanie do placówki na podstawie skierowania 
z OPs.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik socjalny.
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placówki stacjonarne 

3

schronisko dla bezdomnych kobiet 
i matek z dziećmi
stowarzyszenie opiekuńczo-resocjalizacyjne „prometeusz”

dojazd i lokalizacja: z przystanku gdAńsk 
AkAdeMIA MUZyCZnA autobusem nr 106, 
przystanek docelowy sUChArskIegO PkP;
ul. sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk-westerplatte
tel./faks 58 721-53-77
e-mail: sorp@wp.pl, www.prometeusz-gdansk.pl
dyrektor schroniska: katarzyna Żarczyńska
Placówka świadczy usługi również dla kobiet 
w podeszłym wieku.
liczba miejsc: 105
czynna: całą dobę
Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPs.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, 
prawnik.
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3

schronisko św. brata alberta  
dla bezdomnych mĘżczyzn
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło Gdańskie

dojazd i lokalizacja: z centrum gdańska 
tramwajem nr 7, 10, 14 w kierunku nowego Portu, 
przystanek docelowy nOWy POrt; ze stacji skM 
ŻAbIAnkA autobusem nr 148, 188, przystanek 
docelowy nOWy POrt; 
ul. starowiślna 3, 80-555 Gdańsk-nowy port
tel./faks 58 342-26-45
e-mail: michal.chabel@ab.org.pl, www.bezdomnosc.org.pl
kierownik: Michał Chabel
Placówka świadczy usługi dla mężczyzn 
uzależnionych od narkotyków, alkoholu.
liczba miejsc: 84
czynna: całą dobę
Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPs.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, duszpasterz.
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3

dom wspólnotowy św. brata alberta
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło Gdańskie

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP gdAńsk 
głóWny autobusem nr 112, przystanek docelowy 
PrZegAlInA; 
ul. przegalińska 135, 80-690 Gdańsk-przegalina
tel./faks 58 308-05-94
e-mail: przegalina@ab.org.pl
kierownik: Wiesława ba
Placówka świadczy usługi dla osób niepełnosprawnych 
o ograniczonym stopniu niepełnosprawności, 
w podeszłym wieku, uzależnionych od alkoholu.
liczba miejsc: 15-17
czynna: całą dobę
Placówka jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
O przyjęciu decyduje zespół opiniujący MOPr/tPbA.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, duszpasterz.
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3

schronisko dla bezdomnych mĘżczyzn 
św. brata alberta

ul. równa 14 80 067 Gdańsk
tel. 58 309 00 18 ww.43
liczba miejsc: 70 
czynna: cała dobę
Przyjmowanie na podstawie skierowania od 
pracownika socjalnego tPbA+przyjęcia interwencyjne 
na miejscu *dyżury pracownika socjalnego tPbA przy 
ul. Żaglowej 1: pon. 7-11, śr. 7-11, czw. 12-14, pt. 7-11
dojazd z dworca PkP gdańsk główny autobusem 123, 
ostatni przystanek

   3

dom dla osób bezdomnych i najuboższych 
pcpb
pomorskie centrum pomocy bliźniemu monar-markot

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP gdAńsk 
głóWny autobusem nr 112, 186, przystanek 
docelowy tArCICe, dojście pieszo około 10 min.; 
ul. sztutowska 16a, 80-711 Gdańsk-stogi
tel./faks 58 301-85-43
e-mail: pcpb.sztutowska@wp.pl
kierownik: Joanna kopyszko



Placówka świadczy usługi dla osób starszych, 
niepełnosprawnych intelektualnie (sprawnych 
ruchowo).
liczba miejsc: 50
czynna: całą dobę
Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych ruchowo.
Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPs lub 
bez skierowania po uiszczeniu odpłatności.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, pedagog, duszpasterz.

   3

dom samotnych matek z dziećmi i osób 
starszych pcpb
pomorskie centrum pomocy bliźniemu monar-markot

dojazd i lokalizacja: kolejką skM stacja docelowa 
gdańsk-Politechnika; z centrum gdańska tramwajem 
nr 7, 14, przystanek docelowy WĘZeł klInICZnA; 
z gdańska-Wrzeszcza tramwajem nr 4, przystanek 
docelowy klInICZnA-sZPItAl; 
ul. kochanowskiego 7a, 80-402 Gdańsk
tel./faks 58 344-31-49
e-mail: pcpb@monar.org
kierownik: Agnieszka nowak
Placówka świadczy usługi dla matek z dziećmi oraz 
kobiet w podeszłym wieku.
liczba miejsc: 45
czynna: całą dobę
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Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPs. 
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, duszpasterz.

   3

dom samotnej matki caritas
sanktuarium matki bożej brzemiennej

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP gdańsk 
główny autobusem nr 131; z dworca PkP gdańsk-
Wrzeszcz autobusem nr 116, przystanek docelowy 
MAteMbleWO;
ul. matemblewska 67, 80-238 Gdańsk-matemblewo
tel. 58 348-03-70, faks 58 348-03-68 
e-mail: parmbb@diecezja.gda.pl, www.matemblewo.pl
kierownik: s. samuela Ciesielska
Placówka świadczy usługi dla kobiet z małymi dziećmi, 
kobiet w ciąży. nakierowana jest na świadczenie 
pomocy kobietom, które znalazły się w sytuacji 
kryzysowej i nie są w stanie sprostać zadaniom 
opiekuńczym wobec nowo narodzonego dziecka. dom 
ma również na celu wyciszenie napięć i przygotowanie 
do porodu. 
liczba miejsc: 23
czynna: całą dobę
Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPs, 
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decyzji sądu, na własną prośbę. kobiety przyjmowane 
są w każdym momencie ciąży, mogą przebywać do 
pół roku po urodzeniu dziecka.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, prawnik, POZ, 
pielęgniarka, duszpasterz.

   3

dom pomocy „emaus”
stowarzyszenie pomocy osobom 
wychodzącym na wolność „emaus”

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP gdańsk główny 
autobusem nr 123, przystanek docelowy MOstOWA;
ul. sandomierska 55/57, 80-074 Gdańsk-orunia
tel./faks 58 305-59-79, 602-490-291
e-mail: emaus.stowarzyszenie@wp.pl
dyrektor: ks. roman Zdrój
Placówka świadczy usługi tylko dla mężczyzn 
opuszczających jednostki penitencjarne, którzy mieli 
ostatni meldunek na terenie gminy gdańsk.
liczba miejsc: 12
czynna: całą dobę
Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
Przyjmowanie bezpośrednio w placówce na podstawie 
rozmowy z kierownikiem lub psychologiem.
specjaliści dostępni w placówce: psycholog,  
prawnik, duszpasterz.
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punkty pomocy doraźnej 

kuchnia św. mikołaja oo. dominikanów
dominikańskie duszpasterstwo akademickie „Górka”

ul. świętojańska 72, 80-804 Gdańsk
tel. 608-620-063
e-mail: tomasz.golonka@dominikanie.pl 
www.gorka.gdansk.dominikanie.pl/kuchnia
opiekun: o. tomasz golonka OP
kuchnia św. Mikołaja rozdaje zupy w okresie od 
listopada do kwietnia, nieopodal dworca PkP 
w gdańsku głównym, w każdy czwartek od godz. 
12:30. Organizuje Wigilie i Śniadania Wielkanocne.
Informacje dla osób chcących włączyć się w akcje 
przygotowania i rozdawania zup dla bezdomnych:
Zupa gotowana jest w każdą środę o godz. 
17 w kuchni św. Mikołaja, która mieści się na Placu 
dominikańskim. Zbiórka osób rozdających jest 
w czwartki ok. godz. 11, również w kuchni; potem 
rozdawanie zupy. na koniec mycie naczyń. Potrzebne 
są także osoby do odbioru chleba z piekarni na 
suchaninie (ok. godz. 8 rano w czw.) oraz osoba 
z samochodem, która mogłaby przywieźć zupę ok. 
godz. 12 na miejsce rozdawania.

jadłodajnia „pomocna dłoń”
Gdański komitet obywatelski

ul. na zaspę 45, 80-546 Gdańsk
tel. 58 341-00-88, 501-796-687
e-mail: gko@o2.pl, www.gko.za.pl
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kierownik: tomasz Janikowski
Pomoc udzielana jest za okazaniem skierowania 
z MOPr/tPbA.
Wydawanie posiłków: pon.- nd. 12.30-14.00  
(w weekendy tylko suchy prowiant)
Miejsca wydawania posiłków: 
– ul. na Zaspę 45, gdańsk-nowy Port
– ul. Mickiewicza 33, gdańsk-Wrzeszcz
– ul. Żuławska 102, gdańsk-Orunia-św. Wojciech-lipce.

pomorski zarząd wojewódzki pkps
polski komitet pomocy społecznej stowarzyszenie charytatywne

lokalizacja: gdańsk główny przy kościele św. Jana;
ul. Garbary 12/13, 80-830 Gdańsk
tel. 58 301-32-73
komitet prowadzi magazyn odzieży i żywności 
w gdańsku. Odzież oraz żywność wydawana jest 
za skierowaniem. komitet prowadzi magazyn przy 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy społecznej.
magazyn: ul. Minogi 1A, 80-840 gdańsk
Godziny otwarcia: pn.-pt. na żądanie klienta.
koordynator zadania:  
Małgorzata Angowska-Juszczak.

łaźnia ekoloGiczna
franciszkański ruch ekologiczny, charytatywny i historyczny

dojazd i lokalizacja: ze stacji skM gdAńsk 
ŻAbIAnkA linią nr 148, przystanek docelowy nOWy 
POrt; ze stacji skM gdAńsk ZAsPA linią nr 188, 
przystanek docelowy nOWy POrt; liniami nr 7, 10, 14, 
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przystanek docelowy nOWy POrt;
ul. starowiślna 3a, 80-555 Gdańsk-nowy port
tel. 515-181-120, faks 58 347-94-90
e-mail: jjaskow@wp.pl
www.frech.pl, www.rfech.org.pl, www.eportacje.eu
łaźnia czynna: pn.-pt. w godz. 10:00-14:00. 
W miarę posiadanych zasobów umożliwia klientom 
wymianę ubrań. Osobą bezpośrednio zajmującą się 
łaźnią jest dorota karpińska (tel. 604-185-290). 
Usługa jest nieodpłatna, nie są wymagane 
skierowania. na miejscu nieodpłatnie dostępne są 
środki czystości.
Istnieje także bezpłatna Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego; zostaje on wydany na podstawie 
skierowania od lekarza. Osoby bezdomne mogą 
otrzymać także wybrane materiały opatrunkowe itd.

łaźnia dla bezdomnych
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło Gdańskie

dojazd i lokalizacja: z gdańska głównego 
tramwajami nr 7, 10, 14, przystanek docelowy 
załogowa (blisko Urzędu skarbowego). łaźnia 
znajduje się w budynku noclegowni;
ul. żaglowa 1, 80-560 Gdańsk-letniewo
tel./faks 58 342-13-14 
e-mail: zaglowa@ab.org.pl, zaglowa@neostrada.pl, 
www.bezdomnosc.org.pl
kierownik: tomasz Maruszak
czynna: środa i sobota 10.00-12.00.
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ośrodek pomocy społecznej 

dział ds. osób bezdomnych
miejski ośrodek pomocy rodzinie w Gdańsku

dojazd i lokalizacja: z centrum tramwajem  
nr 7, 10, 14, przystanek docelowy gdAńskA;
ul. wolności 16, 80-560 Gdańsk-nowy port
tel./faks 58 522-38-20, www.mopr.gda.pl
kierownik działu: robert klimczak
Godziny urzędowania: pn.-pt. 8.00-15.30.

centra pracy socjalnej w Gdańsku
miejski ośrodek pomocy rodzinie w Gdańsku

przyjmowanie: według ostatniego miejsca 
zameldowania
CPs 1 ul. Modrzewskiego 2A
(wrzeszcz dolny, zaspa młyniec, zaspa rozstaje)
CPs 2 Pl. ks. gustkowicza 13
(brzeźno, nowy port, letnica, młyniska)
CPs 3 ul. Powstańców Warszawskich 25
(chełm, orunia, św. wojciech, lipce)
CPs 4 ul. lecha 1
(przymorze małe, przymorze wielkie, żabianka, 
jelitkowo, wejhera, tysiąclecia)
CPs 5 ul. spadzista 5
(przeróbka, stogi, krakowiec, Górki zachodnie, 
rudniki, olszynka, wyspa sobieszewska)
CPs 6 ul. Powstańców Warszawskich 25
(aniołki, brętowo, matarnia, kokoszki, jasień, 
piecki-migowo, ujeścisko-łostowice, siedlce, 
suchanino, wzgórze mickiewicza)
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CPs 7 ul. Marynarki Polskiej 134 A
(oliwa, osowa, strzyża, wrzeszcz Górny, Vii 
dwór)
CPs 8 ul. elbląska 66 d
(śródmieście)
więcej informacji:  
http://mopr.gda.pl/centra-pracy-socjalnej

Gdynia

placówki pomocy doraźnej 

   

punkt interwencyjneGo nocleGu
stowarzyszenie alter ego

dojazd i lokalizacja: z gdyni głównej autobusem 
nr 128, 146, 150, 152, 170, 182, 194, 281, n10, 
przystanek na żądanie obok stacji lotos;
ul. janka wiśniewskiego 24, 81-290 Gdynia
tel./faks 58 776-20-01 
e-mail: gomerski@alter-ego.org.pl
kierownik: Fryderyk gomerski
Placówka przyjmuje osoby trzeźwe (mężczyzn) 
oraz pod wpływem alkoholu (mężczyżni i kobiety) 
zgłaszające się samodzielnie lub też przywiezione 
przez służby porządkowe, medyczne, streetworkerów, 
pracowników socjalnych MOPs.
Placówka przeznaczona jest dla osób przebywających 
w gdyni.
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liczba miejsc: 20 dla mężczyzn, 5 dla kobiet
czynna: Część dla osób nietrzeźwych czynna całą 
dobę, dla osób trzeźwych w godzinach 19:00 - 08:00, 
(w niekorzystnych warunkach pogodowych - niskie 
temperatury) czynna całą dobę.
Placówka nie jest przystosowana do osób 
niepełnosprawnych.
specjaliści dostępni w placówce: terapeuta 
uzależnień, ratownik medyczny.

placówki stacjonarne  

   1-2

schronisko dla bezdomnych mĘżczyzn
stowarzyszenie alter ego

lokalizacja i kierownik: patrz punkt poprzedni
liczba miejsc: 40
czynne: całodobowe, z jednym ciepłym posiłkiem 
dziennie
Placówka częściowo dostosowana jest do osób 
niepełnosprawnych.
Przyjmowanie na podstawie skierowań z Zespołu  
d/s bezdomnych MOPs gdynia
specjaliści dostępni w placówce:  terapeuta 
uzależnień, ratownik medyczny.
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1

schronisko dla osób bezdomnych 
uzależnionych od alkoholu
chrześcijańskie stowarzyszenie dobroczynne oddział w Gdyni

lokalizacja: placówka znajduje się blisko hali targowej 
w gdyni głównej, róg ul. Jana z kolna i ul. 3 Maja;
ul. jana z kolna 28, 81-357 Gdynia
tel./faks 58 781-68-47
e-mail: chsd-gdynia@o2.pl, www.chsd-gdynia.webpark.pl
kierownik: bogdan Palmowski
Świadczy usługi dla mężczyzn uzależnionych od 
alkoholu, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.
Placówka jest częściowo dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
liczba miejsc: 62
czynna: całodobowo
przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPs.
specjaliści dostępni w placówce: terapeuta uzależnień, 
pielęgniarka, ratownik medyczny, duszpasterz.

   1-3

tymczasowy ośrodek opiekuńczy
miejski ośrodek pomocy społecznej w Gdyni

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP gdynIA 
głóWnA OsObOWA autobusem nr 107, 140, 147, 
160, przystanek docelowy okrężna ii;
ul. chwarznieńska 93, 81-602 Gdynia-chwarzno



tel./faks 58 624-95-91
e-mail: s.pawlowski@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl
kierownik: sławomir Pawłowski 
Placówka świadczy usługi dla mężczyzn 
niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.
Placówka jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
liczba miejsc: 89+20
czynna: całodobowo
przyjmowanie: na podstawie skierowania sekcji do 
spraw Osób bezdomnych MOPs gdynia.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, pielęgniarka, ratownik medyczny,  
inni – duszpasterz, instruktor terapii zajęciowej.

   1

zespół opiekuńczy
miejski ośrodek pomocy społecznej w Gdyni

dojazd i lokalizacja: kolejką skM stacja gdynIA 
WZgórZe ŚW. MAksyMIlIAnA; autobusem nr 128, 
przystanek docelowy dOM MArynArZA;
ul. fredry 3, 81-376 Gdynia
tel. 58 661-65-26, faks 58 661-65-21
e-mail: zo@mopsgdynia.pl
www.mopsgdynia.pl/pinsty.htm
kierownik: bożena Włodarczak
Placówka jest częściowo dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
liczba miejsc: 26+6
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czynna: całodobowo
przyjmowanie: na podstawie skierowania MOPs 
gdynia.
specjaliści dostępni w placówce: terapeuta 
uzależnień, psycholog, pedagog, POZ, pielęgniarka, 
inni – pracownik kulturalno-oświatowy, terapeuta 
zajęciowy.

   3

schronisko dla osób bezdomnych 
i rodzin
stowarzyszenie „alter-ego”

dojazd i lokalizacja: PkP-MOrskA trolejbusem 
nr 20, 25, 28, przystanek docelowy MOrskA- 
-estAkAdA, dojście pieszo około 5 min.;
ul. leszczynki 153, 81-200 Gdynia-leszczynki
tel./faks 58 713-57-44
e-mail: schronisko@alter-ego.org.pl
www.alter-ego.org.pl
koordynator projektu: Paweł kubiak 
asystent koordynatora: Anna Marek-kubiak
Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
liczba miejsc: 55
czynna: całodobowo
przyjmowanie: na podstawie skierowania MOPs 
gdynia.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, pracownik udzielający wsparcia 
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psychologicznego, psycholog, pracownik udzielający 
wsparcia terapeutycznego, pielęgniarka,  
inni – duszpasterz.

placówka samodzielneGo zamieszkania 

mieszkania chronione
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło Gdańskie

dojazd i lokalizacja: kolejką skM do stacji gdynIA 
redłOWO;
ul. lotników 86, 81-512 Gdynia-redłowo
tel. 516-902-242
W budynku są 4 pokoje i kuchnia, może tam 
zamieszkiwać do 8 osób.

punkty pomocy doraźnej 

ośrodek interwencji kryzysowej
stowarzyszenie „razem”

dojazd i lokalizacja: kolejką skM do stacji gdynIA 
WZgórZe ŚW. MAksyMIlIAnA; komunikacją 
autobusową i trolejbusową liniami g, r, s, Z, 01, 
06, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 104, 105, 119, 125, 
128, 133, 152, 196, przystanek docelowy WZgórZe 
ŚW. MAksyMIlIAnA skM, dojście pieszo około 10 min.;
ul. biskupa dominika 25, 81-200 Gdynia-wzgórze 
św. maksymiliana
tel. 58 622-22-22, faks 58 718-98-95
e-mail: razem@razem.org, www.oil.razem.org
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Oferta pomocy adresowana jest do wszystkich 
mieszkańców gdyni znajdujących się w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu i życiu (próby samobójcze, 
klęski żywiołowe, przemoc), w obliczu innych 
poważnych zagrożeń i kryzysów (nadużycie 
seksualne, uzależnienie) lub sytuacjach trudnych 
psychologicznie (np. strata bliskiej osoby, przebyty 
rozwód, problemy w porozumiewaniu się z innymi, 
bezrobocie). klienci mają zagwarantowaną pełną 
dyskrecję, a oferowana pomoc jest bezpłatna.
czynny: całodobowo (dyżur przy telefonie) przez cały rok.
Formy udzielanej pomocy:
–  konsultacje psychologiczne, pedagogiczne 

(w postaci spotkań indywidualnych), porady 
prawnika (tylko dla klientów OIk)

–  terapia krótkoterminowa (do 12 spotkań), 
spotkania grupowe.

spotkania indywidualne są z reguły umawiane 
telefonicznie i odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-18 w siedzibie Ośrodka. 

punkt wydawania odzieży
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło Gdańskie

dojazd i lokalizacja: kolejką skM do stacji gdynIA 
redłOWO;
ul. lotników 86, 81-512 Gdynia-redłowo
tel. 516-902-242
wydawanie odzieży: wt. i czw. 10:00-14:00.
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polski komitet pomocy społecznej 
zarząd miejski

dojazd i lokalizacja: z przystanku gdynIA 
dWOrZeC głóWny PkP liniami nr 20, 22, 30, 
przystanek docelowy dZIAłdOWskA;
ul. morska 217, 81-222 Gdynia-leszczynki
tel. 58 663-00-04 (w godzinach udzielania pomocy)
organizacja wydaje: odzież, żywność, sprzęt Agd 
i meble (w pn. i wt. w godz. 9:00-13:00).
Pomoc potrzebującym świadczona jest jedynie za 
skierowaniem z Ośrodka Pomocy społecznej.

ośrodek pomocy społecznej 

zespół ds. osób bezdomnych miejskieGo 
ośrodka pomocy społecznej w Gdyni

dojazd i lokalizacja: kolejką skM do stacji 
gdynIA-grAbóWek; z dworca PkP gdynia główna 
Osobowa linią nr 102, przystanek docelowy 
PelPlIńskA; z przystanku gdynIA dWOrZeC 
gł. PkP-MOrskA dojazd liniami s, W, 20, 25, 28, 
przystanek docelowy MOrskA-estAkAdA;
ul. działowskiego 11, 81-202 Gdynia-leszczynki
tel. 58 662-00-11 
e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl 
www.mopsgdynia.pl
kierownik: Marcin kowalewski
przyjmowanie interesantów: pn., wt., czw., pt. 
8:00-10:00 i 14:00-15:30; śr. 8:00-10:00.
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sopot

punkt pomocy doraźnej 

łaźnia dla bezdomnych i wydawanie 
posiłków
caritas archidiecezji Gdańskiej

dojazd i lokalizacja: kolejką skM stacja sOPOt;
al. niepodległości 778, 81-835 sopot
tel. 58 340-27-80, faks 58 551-57-46
e-mail: gdansk@caritas.pl
godziny funkcjonowania łaźni: dla kobiet – pn. 8:00-
11:00; dla mężczyzn – wt., pt. 8:00-11:00.
Punkt wydawania odzieży jest otwarty w godzinach 
funkcjonowania łaźni.
Wydawanie posiłków: pn.-pt. 12:00-14:00.

punkt wydawania odzieży 
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło Gdańskie

dojazd i lokalizacja: kolejką skM do stacji sOPOt;
ul. królowej jadwigi 6, 81-835 sopot
tel. 58 550-10-02
Wydawanie odzieży: pn. 15:00-17:00, śr. 9:00-11:00.
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ośrodek pomocy społecznej 

zespół ds. osób bezdomnych miejskieGo 
ośrodka pomocy społecznej w sopocie

dojazd i lokalizacja: kolejką skM do stacji sOPOt;
al. niepodległości 759a, 81-835 sopot
tel. 58 551-40-54, faks 58 555-04-07
e-mail: mops@sopot.pl, bezdomnimops@sopot.pl
www.mopssopot.pl
koordynator: Maria Chlebowska
Przyjmowanie interesantów: pn. 13:00-15:00; wt.-pt. 
8:00-10:00. 

powiat pucki

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w pucku

ul. mestwina 32, 84-100 puck
tel./faks 58 673-41-93
e-mail: sekretariat@pcprpuck.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w pucku

ul. 1 maja 13, 84-100 puck
tel. 58 673-05-28, faks 58 673-11-73
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e-mail: mops.puck@op.pl, www.puck.biz.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w pucku

ul. 10 lutego 29, 84-100 puck
tel./faks 58 673-56-11 (wew. 12)
e-mail: gopspuck@onet.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej  
we władysławowie

ul. Gen. hallera 19, 84-120 władysławowo
tel./faks 58 674-03-19
e-mail: ops_wla@interia.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w jastarni

ul. portowa 24, 84-140 jastarnia
tel./faks 58 675-19-00
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl, www.mopsjastarnia.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w helu

ul. wiejska 50, 84-150 hel
tel./faks 58 677-72-44



e-mail: i.lenc@mopshel.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w kosakowie

ul. fiołkowa 2b, 81-198 kosakowo
tel./faks 58 620-82-02, 58 660-43-38 (pracownicy 
socjalni)
e-mail: gops@kosakowo.pl
godziny urzędowania: pn., wt., śr. 7:45-15:30, czw. 
7:45-17:00, pt. 7:45-15:15. 

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w krokowej

ul. żarnowiecka 29, 84-110 krokowa
tel./faks 58 675-41-29, 58 675-41-32
e-mail: gops@krokowa.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

powiat wejherowski

punkty pomocy doraźnej 

kuchnia św. franciszka dla uboGich
parafia rzymskokatolicka św. anny

dojazd i lokalizacja: z dWOrCA PkP linią nr 2, 
przystanek docelowy reFOrMAtóW;
ul. reformatów 19, 84-200 wejherowo
tel. 58 672-17-55
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e-mail: ofm.wejherowo@post.pl
opiekun: o. ewaryst gręda
Wydawanie posiłków: pn.-pt. 12:00.
Pomoc udzielana jest przez cały rok (oprócz lipca).

łaźnia dla bezdomnych
zgromadzenie sióstr albertynek posługujących ubogim

lokalizacja: 5 min. od dWOrCA PkP WeJherOWO;
ul. kopernika 16, 84-200 wejherowo 
tel. 58 672-49-59
e-mail: wejherowokopernika@wp.pl
opiekunka: s. klara szarafińska
łaźnia czynna:13.00-16.00; mężczyźni – wt., pt., 
kobiety – pon., śr.

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w wejherowie

ul. sobieskiego 279a, 84-200 wejherowo
tel. 58 672-40-63, 58 672-27-02, faks 58 672-27-02 
e-mail: pcpr_wejherowo@wp.pl
www.pcpr-wejherowo.pl
godziny urzędowania: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w wejherowie

ul. kusocińskiego 17, 84-200 wejherowo
tel. 58 676-79-60, 59 672-41-70, faks 58 672-43-1
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e-mail: sekretariat@mops.wejherowo.pl
www.mops.wejherowo.pl
godziny urzędowania: pn. 7:30-17:00, wt.-czw. 7:30-
15:30, pt. 7:30-14:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w wejherowie

osiedle przyjaźni 1b, 84-200 wejherowo
tel. 58 677-64-30, faks 58 677-64-32
e-mail: gops@ug.wejherowo.pl, www.gops-wejherowo.pl
godziny urzędowania: pn. 7:30-16:30, wt.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w redzie

ul. derdowskiego 25, 84-240 reda
tel. 58 678-58-65, faks 58 678-60-69
e-mail: mops@mopsreda.pl, www.mopsreda.pl
godziny urzędowania: pn.-czw. 7:30-15:30, pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w rumi

ul. ślusarska 2, 84-230 rumia
tel. 58 671-05-56, faks 58 671-08-36
e-mail: sekretariat@mops.rumia.pl  
mopsrumia@neostrada.pl 
www.mops.rumia.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.



Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w choczewie

ul. kusocińskiego 5, 84-210 choczewo
tel./faks 58 572-39-39
e-mail: gopschoczewo@op.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w Gniewinie

ul. pomorska 40/1, 84-250 Gniewino
tel. 58 676-72-13, faks 58 676-79-94
e-mail: gops@gniewino.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w łĘczycach

ul. długa 36, 84-218 łęczyce
tel./faks 58 678-92-10
e-mail: ops-leczyce@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w linii

ul. turystyczna 15, 84-223 linia
tel. 58 676-85-82 (wew. 29, 30), 512-177-668, 512-176-943
e-mail: gops@gminalinia.com.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w szemudzie 

ul. kartuska 13, 84-217 szemud
tel. 58 676-44-24, 58 676-44-25, faks 58 676-44-26 
e-mail: gops_szemud@wp.pl
www.gopsszemud.pl
godziny urzędowania: pn. 7:30-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w luzinie

ul. młyńska 7, 84-242 luzino
tel. 58 678-20-68, faks 58 678-20-68 (wew. 60)
e-mail: gops@luzino.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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powiat Gdański

placówka stacjonarna 

3-5

dom dla bezdomnych mĘżczyzn
stowarzyszenie na rzecz bezdomnych 
„panakeja”  z siedzibą w sztumie

dojazd i lokalizacja: autobusem 112 z dworca PkP 
gdańsk główny w kierunku WysPA sObIesZeWskA/
PrZegAlInA
ul. piaskowa 9, 83-011 wiślinka
tel. 503 985 782; 58 350-82-80, faks 58 355-40-19
e-mail: pana.keja@wp.pl, www.panakeja.net.pl
kierownik: grażyna Mąkosa
Placówka świadczy usługi dla bezdomnych mężczyzn 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze).
liczba miejsc: 120
czynna: całodobowo
Placówka dostosowana jest do osób 
niepełnosprawnych.
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs  i/lub 
zgłoszenia osobistego do placówki.
specjaliści dostępni w placówce:  
pracownik socjalny, psycholog, pedagog,  
terapeuta uzależnień, prawnik, lekarz, pielęgniarka, 
psychiatra, pracownik medyczny, duszpasterz.

powiat sztumski
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punkt pomocy doraźnej 

chrześcijańskie stowarzyszenie 
dobroczynne 
oddział w pruszczu Gdańskim

lokalizacja: w pobliżu dworca PkP Pruszcz gdański;
ul. Gen. st. skalskiego 15, 83-000 pruszcz Gdański
tel. 58 682-12-75 
e-mail: kzpruszcz@poczta.onet.pl
Wydawanie odzieży i żywności: wt. 17:00-20:00.
Pomoc udzielana jest osobom bezdomnym i ubogim.

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w pruszczu Gdańskim 

ul. wojska polskiego 16, 83-000 pruszcz Gdański
tel. 58 773-20-85, faks 58 773-20-85 (wew. 13)
e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl 
www.pcpr.powiat-gdanski.pl
godziny urzędowania: pn. 8:30-16:30, wt.-pt. 7:00-15:00.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w pruszczu Gdańskim

ul. niepodległości 9, 83-000 pruszcz Gdański
tel. 58 682-35-42, faks 58 682-35-42 (wew. 18)
e-mail: mops@pruszcz-gdanski.pl
godziny urzędowania: pn. 8:00-16:00,  
wt.-pt. 7:30-15:30.



Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w cedrach wielkich

ul. m. płażyńskiego 16, 83-220 cedry wielkie
tel. 58 683-66-01 
e-mail: gops@cedry-wielkie.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:15, śr. 7:30-16:30. 

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w kolbudach

ul. staromłyńska 1, 83-050 kolbudy
tel./faks 58 682-72-89
e-mail: gops@kolbudy.pl
www.gopskolbudy.bip.org.pl
godziny urzędowania: pn. 7:30-17:00, wt., śr., czw. 
7:30-15:00, pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w pruszczu Gdańskim z siedzibą w cieplewie

ul. długa 20a, 83-031 łęgowo 
tel./faks 58 691-15-01
e-mail: gops@pruszczgdanski.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30, śr. 7:30-17:00. 

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w przywidzu

ul. Gdańska 15, 83-047 przywidz
tel./faks 58 682-51-32
e-mail: gops@przywidz.pl, www.gopsprzywidz.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30, śr. 9:00-17:00. 
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w pszczółkach

ul. pomorska 18a, 83-032 pszczółki
tel. 58 683-90-96, faks 58 682-97-94
e-mail: gops@pszczolki.pl  
www.aktywni.pszczolki.pl, www.gopsprzywidz.pl
godziny urzędowania: pn.-czw. 7:30-15:30, pt. 8:30-16:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w suchym dĘbie

ul. Gdańska 17a, 83-022 suchy dąb
tel./faks 58 682-86-82
e-mail: gops@suchy-dab.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30, śr. 8:00-16:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w trąbkach wielkich

ul. Gdańska 12, 83-034 trąbki wielkie
tel./faks 58 683-70-12
e-mail: gopstrabki@poczta.onet.pl
www.gopstrabkiwielkie.com.pl
godziny urzędowania: pn., wt., czw. 7:45-15:45,  
śr. 7:45-16:30, pt. 7:45-15:00 (dzień wewnętrzny). 
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powiat kwidzyński

placówka stacjonarna 

3

dom socjalny w borowym młynie
stowarzyszenie na rzecz bezdomnych dom modlitwy „agape”

dojazd i lokalizacja: komunikacją Pks do 
borowego Młyna – ok. 400 m od przystanku;
ul. borowy młyn 22, 82-420 ryjewo
tel. 55 277-42-88, 510-262-511, faks 55 267-01-36
e-mail: agape22@wp.pl, www.agape.info.pl
kierownik placówki: Agnieszka sawicka
Placówka świadczy usługi dla bezdomnych mężczyzn 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze).
liczba miejsc: 110
czynna: całodobowo
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: ortopeda, 
pracownik socjalny, psycholog, pedagog, terapeuta 
uzależnień, prawnik, POZ, psychiatra, pielęgniarka, 
ratownik medyczny, inni – duszpasterz.
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punkt pomocy doraźnej 

punkt wydawania odzieży i żywności
polski czerwony krzyż - zarząd rejonowy w kwidzynie

lokalizacja: z dworca PkP w stronę rzeki liwy ulicą 
3 Maja;
ul. warszawska 14, 82-500 kwidzyn
tel. 55 279-62-06. 

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowy ośrodek pomocy rodzinie 
w kwidzynie

ul. Grudziądzka 30, 82-500 kwidzyn
tel./faks 55 279-99-15
e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm
www.kwidzyn.pcpr.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w kwidzynie

ul. Grudziądzka 6, 82-500 kwidzyn
tel./faks 55-646-16-26
e-mail: sekretariat@mopskwidzyn.pl
www.mops.kwidzyn.samorzady.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.



Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w kwidzynie

ul. 11 listopada 27, 82-500 kwidzyn
tel./faks 55 261-04-47
e-mail: sekretariat@gopskwidzyn.pl
www.gops-kwidzyn.samorzady.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00, śr. 8:00-16:00.

miejsko-Gminny ośrodek pomocy 
społecznej w prabutach

ul. łąkowa 24, 82-550 prabuty
tel./faks 55 278-20-29
e-mail: mgopsprabuty@prabuty.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w Gardei

ul. kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja
tel./faks 55 275-14-21
e-mail: gopsgardeja@poczta.fm
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00. 

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w ryjewie

ul. lipowa 1, 82-420 ryjewo
tel. 55 277-43-73, faks 55 277-42-93
e-mail: gopsryjewo@poczta.fm
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w sadlinkach

ul. kwidzyńska 12, 82-522 sadlinki
tel./faks 55 275-75-82
e-mail: gops@sadlinki.pl, gopssadlinki@poczta.fm
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:15-15:15.

powiat malborski

placówki stacjonarne 

3

centrum usłuG socjalnych i wsparcia 
stowarzyszenie na rzecz bezdomnych dom modlitwy „agape”

dojazd i lokalizacja: busami z Malborka (dworzec) 
liniami „latocha” i „niebieska linia”;
ul. mickiewicza 32, 82-230 nowy staw 
tel. 55 271-50-36, faks 55 271-59-57
e-mail: agape.nowystaw@o2.pl
kierownik placówki: Waldemar konopka
Placówka świadczy usługi dla osób samotnych, 
starszych, schorowanych, niepełnosprawnych.
liczba miejsc: 180+10
czynna: całodobowo
Placówka dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
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specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, 
prawnik, POZ, psychiatra, pielęgniarka, ratownik 
medyczny, inni – duszpasterz.

3

schronisko dla bezdomnych mĘżczyzn
stowarzyszenie na rzecz bezdomnych dom modlitwy „agape”

dojazd i lokalizacja: autobusem Pks z Malborka 
do szawałdu
szawałd 16, 82-200 malbork
tel. 510-262-494, 510-262-483
e-mail: agapeszawald@op.pl
kierownik: katarzyna Zakrzewska
liczba miejsc: 60+15
czynna: całodobowo
Placówka dostosowana w ograniczonym zakresie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs, 
skierowań kuratora, sądów dla nieletnich.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, 
prawnik, POZ, psychiatra.
na terenie placówki realizowane są prace społecznie 
użyteczne.



3

schronisko dla bezdomnych mĘżczyzn
stowarzyszenie św. faustyny „fides”

dojazd i likalizacja: z dworca PkP Malbork 
autobusem nr 2, przystanek docelowy Os. POłUdnIe-
WybICkIegO; autobusem nr 6, przystanek docelowy 
kOtArbIńskIegO-kOŚCIół; autobusem nr 7, 
przystanek docelowy MIChAłOWskIegO;
ul. rolnicza 1, 82-200 malbork
tel./faks 55 273-40-65, 55 273-31-06
e-mail: fides1@vp.pl 
www.malbork.pl
kierownik: krzysztof Pośpiech
liczba miejsc: 102+6
czynna: całodobowo
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, inni – duszpasterz.

punkty pomocy doraźnej 

inicjatywa na rzecz potrzebujących sos
stowarzyszenie św. faustyny „fides”

dojazd i lokalizacja: patrz pkt. 23.
dyrektor: Janusz gutkowski
Placówka prowadzi zbiórki żywności i mebli; zebrane 
dary rozdysponowywane są poprzez organizacje 
udzielające pomocy osobom indywidualnym.
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wydawanie odzieży i żywności
polski czerwony krzyż – zarząd rejonowy w malborku

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP autobusem 
nr 3, przystanek docelowy JAgIellOńskA-sZkOłA;
ul. słowackiego 64, 82-200 malbork
tel./faks 55 272-25-10
Wydawanie odzieży i żywności: czw. 11:00-13:00.

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w malborku

ul. plac słowiański 17, 82-200 malbork
tel./faks 55 647-15-45
e-mail: a.sawirska.pcpr@powiat.malbork.pl
www.pcpr.powiat.malbork.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w malborku

ul. słowackiego 74, 82-200 malbork
tel./faks 55 647-27-81
e-mail: sekretariat@mops.malbork.pl
www.mops.malbork.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w malborku

ul. ceglana 7, 82-200 malbork
tel./faks 55 267-02-58
e-mail: gopsmal@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w nowym stawie

ul. Gen. j. bema 1, 82-230 nowy staw
tel./faks 55 276-15-40, 55 271-56-51
e-mail: sekretariat@mops-nowystaw.pl 
www.mops-nowystaw.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w nowym stawie

ul. tczewska 6, 82-224 lichnowy
tel. 55 271-27-23, 55 271-27-66
e-mail: gops@lichnowy.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w miłoradzu

ul. żuławska 9, 82-213 miłoradz
tel./faks 55 271-14-85
e-mail: gopsmiloradz@interia.pl
www.wzps.pl/miloradz
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00, śr. 8:00-16:00.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w starym polu

ul. marynarki wojennej 6, 82-220 stare pole
tel./faks 55 271-30-46
e-mail: gops_stare.pole@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

powiat nowodworski

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w nowym dworze Gdańskim

ul. warszawska 28a, 82-100 nowy dwór Gdański
tel./faks 55 246-81-75
e-mail: pcprndg@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00, śr. 8:00-16:00.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w krynicy morskiej

ul. Górników 15a, 82-120 krynica morska 
tel. 55 620-24-17, faks 55 247-66-05
infolinia: 0 801 525 354
e-mail: w.waluszkiewicz@mops-krynicamorska.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.
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miejsko-Gminny ośrodek pomocy 
społecznej w nowym dworze Gdańskim

ul. konopnickiej 19, 82-100 nowy dwór Gdański
tel./faks 55 247-21-72
e-mail: sekretariat@mgopsndg.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w ostaszewie

ul. kościuszki 11, 82-112 ostaszewo
tel./faks 55 247-15-61
e-mail: gops-ostaszewo@gops-ostaszewo.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w steGnie

ul. wojska polskiego 12, 82-103 stegna
tel./faks 55 247-82-86
e-mail: sekretariat@gops-stegna.pl 
www.gopsstegna.republika.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w sztutowie

ul. Gdańska 55, 82-110 sztutowo
tel./faks 55 247-71-09
e-mail: gops@gops-sztutowo.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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powiat staroGardzki

placówka stacjonarna 

3

schronisko im. św. brata alberta  
dla bezdomnych mĘżczyzn
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło Grudziądzkie

dojazd i lokalizacja: autobusem Pks z miejscowości 
skórcz lub gniew do sMĘtOWA grAnICZnegO;
ul. ogrodowa 1, 83-200 smętowo Graniczne
tel./faks 58 561-90-32
e-mail: tpba.gr@wp.pl, tpba.sm@wp.pl  
www. tpba-gr.prv.pl
kierownik: Witold buczkowski
Placówka świadczy usługi dla bezdomnych mężczyzn, 
niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.
liczba miejsc: 40
czynna: całodobowo
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs, 
bezpośrednio w placówce.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, terapeuta uzależnień, POZ, 
pielęgniarka, inni – duszpasterz.
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punkt pomocy doraźnej 

punkt wydawania odzieży i posiłków
zespół caritas przy parafii pw. miłosierdzia bożego

dojazd i lokalizacja: z centrum miasta ulicą 
prowadzącą do koteży
ul. lubichowska 56, 83-200 starogard Gdański
tel. 501-890-751
e-mail: starogard@pelplin.diecezja.org
Wydawanie posiłków: pn.-pt. 13:00-14:00
Wydawanie odzieży i żywności: czw. 15:00.

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w staroGardzie Gdańskim

ul. paderewskiego 11, 83-200 starogard Gdański
tel./faks 58 560-23-20
e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl
www.pcprstarogardgdanski.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w staroGardzie Gdańskim

al. jana pawła ii 6, 83-200 starogard Gdański
tel. 58 562-44-58, faks 58 563-40-14
e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl 
www.mops.starogard.pl
godziny urzędowania: 8:00-15:30.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w staroGardzie Gdańskim

ul. b. prusa 45, 83-200 starogard Gdański
tel. 58 561-34-87, faks 58 561-34-90
e-mail: gopsspg@wp.pl
godziny urzędowania: 7:00-15:00.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w czarnej wodzie

ul. mickiewicza 7, 83-262 czarna woda
tel./faks 58 587-85-10
email: mops@czarna-woda.pl
www.mops.czarna-woda.pl
godziny urzędowania: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:15-15:15.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w skórczu

ul. Główna 40, 83-200 skórcz
tel. 58 582-42-56, faks 58 582-47-78
email: mops@skorcz.pl
godziny urzędowania: 7.30-15.30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w bobowie

ul. Gdańska 12, 83-212 bobowo
tel. 58 562-17-66, faks 58 562-17-23
e-mail: gops@gopsbobowo.pl
www.gopsbobowo.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:15-15:00.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w kaliskach

ul. nowowiejska 2, 83-260 kaliska 
tel. 58 588-92-01 (wew. 45), faks 58 588-92-06 
e-mail: sekretariat@kaliska.pl
godziny urzędowania: pn., śr. 8:00-16:00, wt., czw., pt. 
7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w lubichowie 

ul. zblewska 8, 83-240 lubichowo
tel./faks 58 588-52-29
e-mail: gopslubichowo@neostrada.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

ośrodek pomocy społecznej w osiecznej
ul. plac 1000-lecia 1, 83-242 osieczna
tel. 58 582-22-34, faks 58 588-14-78
e-mail: ops@gminaosieczna.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w osieku

ul. wyzwolenia 2, 83-221 osiek
tel. 58 582-12-23, faks 58 582-10-24
e-mail: gopsosiek@poczta.onet.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w skarszewach

ul. szkolna 9, 83-250 skarszewy 
tel./faks 58 588-24-36
e-mail: gopsskarszewy@op.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w smĘtowie Granicznym

ul. dworcowa 10, 83-230 smętowo Graniczne
tel. 58 561-90-25, faks 58 561-90-25
e-mail: ops@gopssmetowo.pl
www.gopssmetowo.pl
godziny urzędowania: pn., wt., czw. 7:30-15:30,  
śr. 7:30-17:00, pt. 7:30-14:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w zblewie

ul. Główna 40, 83-210 zblewo
tel. 58 588-43-81 (wew. 37), faks 58 588-45-69
e-mail: sekretariat@gopszblewo.pl
godziny urzędowania: pn., śr. 7:30-16:00, wt. 7:30-15:30, 
czw., pt. 7:30-15:00.



powiat sztumski  |  64

powiat sztumski

placówka stacjonarna 

3

ośrodek aGape w sztumie
stowarzyszenie na rzecz bezdomnych dom modlitwy „agape”

dojazd i lokalizacja: z Malborka do sztumu 
autobusem nr 7, 70, 77, 80;
ul. żeromskiego 8, 82-400 sztum
tel./faks 55 277-78-07, tel. kom. 515-259-676
e-mail: agape.sztum@o2.pl
www.agape.info.pl
kierownik: katarzyna słończyńska
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs. 
liczba miejsc: 65+10
czynna: całodobowo
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, 
prawnik, psychiatra, inni – duszpasterz.
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3

dom kobiet
stowarzyszenie na rzecz kobiet  
w trudnej sytuacji życiowej „junona”

dojazd i lokalizacja: 13 km od sztumu i 24 km  
od Malborka; ze sztumu kursują busy „AŻ rydwan”
piekło 30 82-400 sztum
tel. 508-634-507, 55 272-62-48
e-mail: stowarzyszenie.junona@wp.eu
kierownik: Agnieszka sokołowska
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs
liczba miejsc: 20
czynna: całodobowo
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, pedagog, psycholog, doradca zawodowy

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w sztumie

os. sierakowskich 15, 82-400 sztum
tel. 55 276-74-76
e-mail: pcpr_sztum@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.



miejsko-Gminny ośrodek pomocy 
społecznej w sztumie

ul. mickiewicza 39, 82-400 sztum
tel. 55 640-63-69, faks 55 640-63-69
e-mail: mgopssztum@poczta.fm
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w dzierzGoniu

plac wolności 1, 82-440 dzierzgoń 
tel./faks 55 276-23-86
e-mail: mops.dzierzgon@wp.pl
www.mops.dzierzgon.pl
godziny urzędowania: pn., wt., czw., pt. 7:15-15:15,  
śr. 8:00-16:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w mikołajkach pomorskich

ul. dzierzgońska 2, 82-433 mikołajki pomorskie
tel. 55 640-46-30, faks 55 640-44-61
e-mail: gops82433@interia.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00. 

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w starym dzierzGoniu

stary dzierzgoń 54/1, 82-450 stary dzierzgoń
tel./faks 55 276-14-04
e-mail: gops-starydzierzgon@home.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w starym tarGu

ul. świerczewskiego 20, 82-410 stary targ
tel. 55 277-62-81, faks 55 277-63-74
e-mail: gops_starytarg@wp.pl, gops@gops-starytarg.pl 
www.gops-starytarg.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

powiat tczewski

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w tczewie

ul. wojska polskiego 6, 83-110 tczew
tel. 58 532-07-84, faks 58 531-30-60
e-mail: pcpr@pcpr.tczew.pl
www.pcpr.tczew.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 8:00-14:00, śr. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w tczewie

ul. armii krajowej 39, 83-110 tczew
tel. 58 777-00-20, 58 777-00-30, faks 58 532-60-03
e-mail: sekretariat@mops.tczew.pl
www.mops.tczew.pol.pl
godziny urzędowania: pn.-czw. 7:15-15:15,  
pt. 8:00-16:00.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w tczewie

ul. lecha 12, 83-110 tczew
tel. 58 530-51-14, faks 58 530-51-14
e-mail: gopstczew@o2.pl
www.gopstczew.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w pelplinie

pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 pelplin
tel. 58 536-12-47, faks 58 536-34-02
e-mail: poczta@mops.pelplin.pl
www.mops.pelplin.pl
godziny urzędowania: pn., wt., czw. 7:30-15:30,  
śr. 7:30-16:00, pt. 7:30-15:00.

miejsko-Gminny ośrodek pomocy 
społecznej w Gniewie

ul. witosa 9, 83-140 Gniew
tel. 58 535-22-17, faks 58 535-30-60
e-mail: poczta@mops.gniew.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w morzeszczynie

ul. 22 lipca 4, 83-132 morzeszczyn
tel. 58 536-27-24, 58 536-27-19 (wew. 29)
faks 58 536-27-92
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e-mail: gops@morzeszczyn.pl 
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w subkowach

ul. wybickiego 19a, 83-120 subkowy
tel./faks 58 536-85-30
e-mail: gops_subkowy@o2.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:15-15:15.



Region  
lĘborski i słupski

lębork

łeba

ustka

słupskGajki
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powiat lĘborski

placówki pomocy doraźnej 

2

nocleGownia dla bezdomnych mĘżczyzn
miejski ośrodek pomocy społecznej w lęborku

lokalizacja: placówka znajduje się ok. 100 m od 
zajezdni autobusowej MZk (centrum miasta);
ul. łokietka 13, 84-300 lębork
tel./faks 59 863-47-55
e-mail: ddplebork@wp.pl, mopslebork@post.pl
www.lebork.pl/311.html
kierownik: Przemysław kreft
liczba miejsc: 26
czynna: 20:00-8:00
Placówka nie jest dostosowana do osób 
niepełnosprawnych.
przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPs.
specjaliści dostępni w placówce: brak.

dzienny dom pomocy
miejski ośrodek pomocy społecznej w lęborku

lokalizacja: placówka znajduje się ok. 100 m od 
zajezdni autobusowej MZk (centrum miasta);
ul. łokietka 13, 84-300 lębork
tel./faks 59 863-47-55
e-mail: ddplebork@wp.pl, mopslebork@post.pl
www.lebork.pl/311.html
kierownik: Przemysław kreft
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czynny: 8:00-20:00
dzienny dom dodatkowo wspomaga działalność 
noclegowni, zapewniając dzienny pobyt osobom 
z niej korzystającym. Prowadzona terapia zmierza 
do nabycia przez podopiecznych umiejętności 
potrzebnych do samodzielnego życia. Wydawane są 
śniadania i podwieczorki.

punkty pomocy doraźnej 

punkt wydawania odzieży oraz żywności
zespół caritas przy parafii pw. nmp królowej polski

ul. plac kopernika 6, 84-300 lębork
tel. 59 862-26-45
e-mail: plebork1@pelplin.diecezja.org
(adres do korespondencji: ul. tczewska 17/33,  
84-300 lębork)
prezes: Maria Filip (tel. kom. 601-590-741)
Wydawanie żywności oraz odzieży: wtorki i czwartki 
w godz. 15:00-17:00.
Placówka przy współpracy z MOPs w lęborku 
prowadzi bank żywności i punkt wydawania odzieży.
Caritas prowadzi Ognisko Wychowawcze betlejem, do 
którego przyjmowane są dzieci w wieku 2-10 lat. 
dzieci pozostają pod opieką pedagogów. Ognisko 
funkcjonuje w godzinach 9:00-16:00 przez pięć dni 
w tygodniu. Podopieczni otrzymują trzy posiłki dziennie.
dojazd: liniami autobusowymi nr 1, 2, 4, 6 
z przystanku dworzec PkP, przystanek docelowy na 
ul. Wolności.
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punkt wydawania żywności
franciszkańskie duszpasterstwo charytatywne caritas

dojazd i lokalizacja: liniami autobusowymi nr 1, 2, 
4, 6 z przystanku dworzec PkP, przystanek docelowy 
na ul. WOlnOŚCI;
ul. basztowa 8, 84-300 lębork
tel. 59 862-22-44, faks 59 862-22-27
e-mail: pleborkjakub@pelplin.diecezja.org
Wydawanie żywności: pn.-sob. 9:00-13:00.
Prócz żywność istnieje możliwość otrzymania 
podstawowych leków oraz wózków inwalidzkich. 
Pomoc udzielana jest bez konieczności rejestracji w OPs. 
Instytucja prowadzi wydawanie żywności na miejscu, jak 
i dowozi do miejsc zamieszkania osób potrzebujących.

zespół caritas przy parafii  
pw. św. jakuba apostoła

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP Placem 
dworcowym, następnie ul. kościelną;
ul. łąkowa 8, 84-360 łeba
tel. 59 866-10-36
Instytucja dociera bezpośrednio do potrzebujących.

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w lĘborku

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP linią nr 6, 
przystanek docelowy CZOłgIstóW;
ul. czołgistów 5, 84-300 lębork
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tel./faks 59 862-81-06
e-mail: pcpr.lebork@interia.pl, www.pcpr.lebork.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w lĘborku

lokalizacja: placówka znajduje się ok. 100 m od 
zajezdni autobusowej MZk (centrum miasta);
ul. wyszyńskiego 3, 84-300 lębork
tel./faks 59 862-27-11, 59 862-16-04, 59 862-16-98
e-mail: mops@mopslebork.pl, www.mopslebork.pl
kierownik: elżbieta Michalska
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w łebie

dojście i lokalizacja: z dworca PkP pieszo około 10 
min. w stronę centrum miasta;
ul. kościuszki 90a, 84-360 łeba
tel./faks 59 866-17-81
e-mail: mopsleba@onet.pl, www.mopsleba.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w cewicach

os. 40 lecia prl 35, 84-312 cewice
tel./faks 59 861-14-67
e-mail: opscewice@poczta.onet.pl
godziny urzędowania: pn. 7:30-16:00, wt.-czw. 7:30-
15:30, pt. 7:30-14:30.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w nowej wsi lĘborskiej

dojazd i lokalizacja: komunikacją Pks z lęborka, 
przystanek docelowy w nOWeJ WsI lĘbOrskIeJ;
ul. młynarska 11, 84-351 nowa wieś lęborska
tel./faks 59 861-24-74
e-mail: gopsnwl@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w wicku

dojazd i lokalizacja: komunikacją Pks z łeby lub 
lęborka do WICkA;
wicko 39, 84-352 wicko
tel./faks 59 861-11-19, 59 866-34-83
e-mail: ops.wicko@poczta.onet.pl, www.wicko.info
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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słupsk

placówki pomocy doraźnej 

oGrzewalnia dla bezdomnych
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło słupskie

dojazd i lokalizacja: linią nr 5 w kierunku 
kobylnicy, przystanek docelowy PrZeMysłOWA;
ul. przemysłowa 33, 76-200 słupsk
tel. kom. 791-028-933 (czynny w godzinach otwarcia 
ogrzewalni)
www.albert.slupsk.net
kierownik placówki: Joanna Chudzińska
liczba miejsc: 20 (istnieje możliwość przyjęcia 
większej liczby osób bezdomnych w przypadku 
koniecznej  interwencji)
czynna: 18:00-8:00
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
przyjmowanie: bez skierowań.
specjaliści dostępni w placówce: brak.
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1

nocleGownia dla mĘżczyzn
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło słupskie

dojazd i lokalizacja: z centrum miasta linią nr 3, 
8, przystanek docelowy leŚnA; linią nr 13 przystanek 
docelowy gdyńskA;
ul. leśna 6, 76-200 słupsk
tel./faks 59 842-94-45
e-mail: www.albert.slupsk.net
kierownik placówki: Joanna Chudzińska
liczba miejsc: 38
czynna: 18:00-8:00
Placówka świadczy usługi dla: mężczyzn, w tym dla 
niepełnosprawnych. 
Placówka jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: 
pracownik socjalny, pedagog, ratownik 
medyczny (okresowo), inni – duszpasterz. 



placówki stacjonarne 

3

schronisko dla mĘżczyzn
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło słupskie

dojazd i lokalizacja: z centrum miasta linią nr 
16, przystanek docelowy WesterPlAtte; linią nr 1, 
przystanek docelowy gdyńskA;
ul. Gdyńska 13a, 76-200 słupsk
tel. 59 840-42-70, faks 59 842-94-45 (do siedziby 
organizacji na ul. leśnej 6) 
e-mail: marcus@klasa.pl, www.albert.slupsk.net
kierownik placówki: Joanna Chudzińska
Placówka świadczy usługi dla: mężczyzn, w tym dla 
niepełnosprawnych. 
liczba miejsc: 24
czynne: całodobowo
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: 
pracownik socjalny, pedagog, ratownik 
medyczny (okresowo), inni – duszpasterz. 
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3

dom interwencji kryzysowej
polski czerwony krzyż zarząd rejonowy w słupsku

dojazd i lokalizacja: z centrum miasta linią nr 1, 5, 
6, 15, 19, 25, przystanek docelowy WOlnOŚCI; 
ul. wolności 3, 76-200 słupsk
tel. 59 842-71-25
e-mail: pckslupsk@op.pl
kierownik placówki: Anna gliszczyńska
liczba miejsc: 15
czynne: całodobowo
Placówka jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, POZ, pielęgniarka, 
ratownik medyczny, inni – duszpasterz. 

placówki samodzielneGo zamieszkania 

mieszkania treninGowe
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło słupskie

dojazd i lokalizacja: centrum miasta, w stronę 
starego miasta w pobliżu dworca kolejowego; 
dokładny adres znany jest osobom zainteresowanym 
– lokal nie jest oznakowany;
76-200 słupsk
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tel./faks 59 842-94-45 (do siedziby organizacji na 
ul. leśnej)
Placówka posiada pięć pokoi. O pobyt w Mieszkaniu 
treningowym ubiegać się mogą osoby bezdomne, 
które ukończyły program wychodzenia 
z bezdomności, utrzymują trzeźwość oraz posiadają 
własny dochód i złożyły wniosek o lokal socjalny lub 
mieszkanie komunalne.
Możliwe jest wspólne zamieszkanie 5-8 osób. Przy 
takim stanie Mieszkanie treningowe jest finansowane 
w całości przez jego lokatorów. W przypadku kiedy 
zamieszkuje mniejsza liczba osób, część kosztów 
pokrywana jest proporcjonalnie ze środków 
towarzystwa Pomocy im. św. brata Alberta.

punkty pomocy doraźnej 

jadłodajnia
sekcja do spraw osób bezdomnych miejskiego 
ośrodka pomocy rodzinie w słupsku

dojście i lokalizacja: z Placu Zwycięstwa 
w kierunku ul. Zwycięstwa;
ul. jaracza 5, 76-200 słupsk (pokój nr 1)
tel. 59 840-20-84, 59 842-81-26
e-mail: k.jarmul@mopr.slupsk.pl
Wydawanie posiłków: w dni robocze o godz. 14:00.
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punkt wydawania odzieży
sekcja do spraw osób bezdomnych miejskiego 
ośrodka pomocy rodzinie w słupsku

dojazd i lokalizacja: z centrum linią nr 3, 
przystanek końcowy;
ul. słoneczna 15d, 76-200 słupsk
tel. 59 840-20-84, 59 842-81-26
e-mail: k.jarmul@mopr.slupsk.pl
Wydawanie odzieży: możliwe jest w godzinach 
otwarcia MOPr – 8:00-10:00 i 14:00-15:00.

punkt wydawania odzieży
polski czerwony krzyż zarząd rejonowy w słupsku

ul. kopernika 35a, 76-200 słupsk
tel. 59 842-85-77
e-mail: pckslupsk@op.pl
Wydawanie odzieży: w okresie zimowym (grudzień-
marzec) pięć dni w tygodniu w godz. 9:00-11:00; 
w pozostałym okresie raz w miesiącu, w ostatni 
czwartek miesiąca w godz. 8:00-11:00.

stacja socjalna johanniter unfall hilfe 
słupsk
miejski ośrodek pomocy rodzinie

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP linia 
autobusowa nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 18, 21, 25, 62, 
przystanek docelowy hAlA gryFIA;
ul. szczecińska 99, 76-200 słupsk
tel. 59 844-28-58
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu medycznego.
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Placówka zapewnia środki medyczne.
czynna: pn.-pt. 8:00-10:00.

punkt wydawania żywności
zespół caritas przy parafii pw. św. jacka

dojście i lokalizacja: pieszo ok. 15 min. z dworca 
PkP w kierunku starego Miasta;
ul. niedziałkowskiego 7, 76-200 słupsk
tel. 59 842-23-43, 59 840-34-03
Wydawanie żywności oraz odzieży: pn., śr. i pt. 
w godz. 12:00-13:30.

ośrodek pomocy społecznej 

sekcja do spraw osób bezdomnych 
przy miejskim ośrodku pomocy rodzinie 
w słupsku

ul. słoneczna 15d, 76-200 słupsk
tel. 59 840-20-84, faks 59 842-81-26
e-mail: m.kukielka@mopr.slupsk.pl  
www.mopr.slupsk.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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powiat słupski

placówki stacjonarne 

1

nocleGownia dla bezdomnych mĘżczyzn 
towarzystwo pomocy im. św. brata alberta 
koło słupskie

dojście i lokalizacja: od dworca PkP pieszo 
15 min. w stronę osiedla Przewłoka;
ul. Grunwaldzka 39, 76-270 ustka 
tel. 881 089 262
liczba miejsc: 40 
czynna: całodobowo
przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPs. 
Placówka dostosowana jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, terapeuta uzależnień, POZ, psychiatra. 

4

ośrodek resocjalizacji stowarzyszenia 
solidarni plus w Gajkach 
eko szkoła życia w wandzinie

lokalizacja: Obręb – bruskowo Wielkie (leśnictwo), 
12 km od słupska w stronę darłowa, 12 km od Ustki 
w stronę Jarosławca.  Placówka zlokalizowana jest 

z możliwością 
dojedzenia 24h/dobę
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w środku lasów bukowo-dębowych. Ościenne wsie: 
bruskowo Wielkie, Wielichowo, Pęplino, Charnowo, 
starkowo, bruskowo Małe. Odległość od przystanku 
autobusowego: 1,8 km;
76-206 słupsk 8, skr. poczt. 301, Gajki 3
tel. 59 814-12-50, 608-401-284 
e-mail: gajki@o2.pl
kierownik: robert Woszczyna
czynna: całodobowo 
liczba miejsc: do 26 (możliwość dostawek w okresie 
jesienno-zimowym; optymalna liczba miejsc –19).
przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPs 
z terenu województwa pomorskiego.
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Placówka świadczy pomoc osobom bezdomnym 
uzależnionym od środków psychoaktywnych.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, 
pielęgniarka, instruktor jazdy konnej.

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w słupsku

al. sienkiewicza 20, 76-200 słupsk
tel. 59 841-43-11, faks 59 841-01-96
e-mail: secretariat@pcpr.slupsk.pl, www.pcpr.slupsk.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.



miejski ośrodek pomocy społecznej 
w ustce

ul. wyszyńskiego 3, 76-270 ustka
tel. 59 815-43-90, faks 59 815-43-90
e-mail: mops@um.ustka.pl
godziny urzędowania: pn. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w damnicy

ul. Górna 1, 76–231 damnica 
tel. 59 811-32-48, faks 59 811-30-46
e-mail: gops_damnica@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w dĘbnicy kaszubskiej

ul. zjednoczenia 26, 76-248 dębnica kaszubska
tel. 59 813-15-64, faks 59 813-15-64
e-mail: ops.debnicakaszubska@wp.pl
www.debnicakaszubska.bip.net.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w Główczycach

ul. słupska 21, 76-220 Główczyce 
tel. 59 811-60-15, faks 59 811-69-31
e-mail: gops.glowczyce@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w kĘpicach

ul. niepodległości 6, 77-230 kępice
tel./faks 59 857-63-59
e-mail: ops@kepice.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w kobylnicy

ul. wodna 20/3, 76-251 kobylnica
tel. 59 842-96-16, 59 842-99-75, faks 59 842-96-16 
e-mail: ops@kobylnica.eu, www.kobylnica.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w potĘGowie

ul. szkolna 2, 76-230 potęgowo 
tel./faks 59 811-51-14
e-mail: gops_potegowo@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w smołdzinie

ul. kościuszki 3, 76-214 smołdzino
tel./faks 59 811-72-74, 59 811-72-76
e-mail: gops_smoldzino@op.pl, www.gops-smoldzino.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w słupsku

ul. sportowa 9a, 76–200 słupsk
tel./faks 59 840-16-82, 59 847-51-33
e-mail: gops@gminaslupsk.pl 
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej w ustce
ul. dunina 24, 76-270 ustka
tel./faks 59 814-71-97
e-mail: gops@ustka.ug.gov.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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powiat bytowski

placówki pomocy doraźnej 

oGrzewalnia dla bezdomnych
miejski ośrodek pomocy społecznej w bytowie

dojście i lokalizacja: z centrum ul. lęborską, 
następnie w prawo lub ul. gdańską, następnie w lewo;
ul. przemysłowa 38/17, 77-100 bytów
tel. 59 822-51-01
e-mail: mops-bytow@wp.pl
osoby do kontaktu: Joanna główczewska  
liczba miejsc: 20
czynna: 18:00-8:00 (czynne cały rok)
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
przyjmowanie: bezpośrednio w placówce.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, terapeuta uzależnień, inni – dzielnicowy.

miejsce interwencji kryzysowej
powiatowe centrum pomocy rodzinie w bytowie

dojście i lokalizacja: z centrum ul. sikorskiego 
w lewo na ul. Mickiewicza;
ul. mickiewicza 13, 77-100 bytów
tel./faks 59 822-80-68
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e-mail: zpowbytow@o2.pl, kontakt@pcprbytow.net
osoba do kontaktu: Marzena bazner
liczba miejsc: 6
czynna: całodobowo
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Placówka interwencyjna, zapewnia schronienie 
ofiarom przemocy domowej. Czas pobytu w placówce 
nie powinien przekraczać 3 miesięcy.
przyjmowanie: bezpośrednio w placówce, na 
wniosek Policji, na podstawie decyzji dyrektora PCPr 
po przeprowadzonym wywiadzie psychologicznym.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, prawnik.

placówki stacjonarne 

1

nocleGownia dla bezdomnych mĘżczyzn
miejsko-Gminny ośrodek pomocy społecznej w miastku

dojazd i lokalizacja: z centrum miasta w kierunku 
drogi na bytów, w budynku MOPs;
ul. marii konopnickiej 12, 77-200 miastko
tel./faks 59 857-27-86, 59 857-39-15 (noclegownia) 
e-mail: mgops_miastko@vp.pl
kierownik: Andrzej tyl
czynna:
w okresie od 01.04 do 15.06 – 16:00-8:00,
w okresie od 16.06 do 31.08 – 20:00-8:00,
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w okresie od 01.09 do 15.10 – 16:00-8:00, 
w okresie od 16.10 do 31.03 – całą dobę.
liczba miejsc: 23
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPs.
specjaliści dostępni w placówce: terapeuta 
uzależnień, pielęgniarka.

punkty pomocy doraźnej 

zarząd rejonowy pck w bytowie
dojście i lokalizacja: z centrum miasta 
ul. sikorskiego, następnie w prawo na ul. gdańską; 
ul. Gdańska 10, 77-100 bytów
tel./faks 59 822-35-91
Placówka wydaje prowiant osobom potrzebującym 
w pierwszy i drugi piątek miesiąca w godz. 9:00-13:00.

zespół „caritas” przy parafii  
pw. św. filipa neri w bytowie

ul. św. filipa neri 1, 77-100 bytów
tel. 59 822-20-31, faks 59 822-86-39 lub 59 822-45-06 
e-mail: euthymos@polbox.com
Caritas prowadzi zbiórkę darów, następnie wydaje 
je osobom potrzebującym. Pomoc nie jest udzielana 
regularnie.
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polski czerwony krzyż zarząd rejonowy 
w miastku

dojście i lokalizacja: z dworca PkP ul. dworcową, 
następnie ul. Armii krajowej w stronę ul. długiej;
ul. marii konopnickiej 12, 77-200 miastko
tel. 59 857-39-09
biuro PCk otwarte w pn., czw. w godz. 9:00-13:00.
Punkt wydawania odzieży oraz żywności znajduje się 
w budynku noclegowni. Punkt czynny jest przez 5 
dni w tygodniu, nie ma wyznaczonych dni i godzin 
wydawania odzieży oraz żywności.

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w bytowie

ul. miła 26a, 77-100 bytów
tel./faks 59 822-80-68
e-mail: kontakt@pcprbytow.net
www.pcprbytow.net
godziny urzędowania: pn.-pt. 07:00-15:00.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w bytowie

ul. miła 26a, 77-100 bytów
tel./faks 59 822-51-01, 59 822-51-01
e-mail: mops-bytow@wp.pl
www.mopsbytow.pl
godziny urzędowania: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00.
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miejsko-Gminny ośrodek pomocy 
społecznej w miastku

ul. marii konopnickiej 12, 77-200 miastko
tel./faks 59 857-27-86
e-mail: mgops_miastko@vp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w borzytuchomiu

ul. zwycięstwa 56, 77-141 borzytuchom
tel. 59 821-13-17
e-mail: gops.borzytuchom.spr@wp.pl
godziny urzędowania: pn. 8:30-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w czarnej dąbrówce

ul. Gdańska 5, 77-116 czarna dąbrówka
tel. 59 821-26-60, e-mail: gops1@wp.pl
godziny urzędowania: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w kołczyGłowach

ul. słupska 56, 77-140 kołczygłowy
tel. 59 821-39-06, faks 59 821-35-21
e-mail: gops.kolczyglowy.spr@wp.pl
godziny urzędowania: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w lipnicy

ul. słomińskiego 19, 77-130 lipnica
tel. 59 821-70-93, faks 59 821-70-94
e-mail: gops_lipnicaspr@wp.pl
godziny urzędowania: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w parchowie

ul. krótka 2, 77-124 parchowo
tel. 59 821-48-35
e-mail: gops@parchowo.pl
godziny urzędowania: pn. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:15-15:15.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w studzienicach 

ul. kaszubska 7, 77-143 studzienice 
tel. 59 821-66-13, faks 59 821-66-15
e-mail: gops@studzienice.pl
godziny urzędowania: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w trzebielinie

77-235 trzebielino 7a
tel. 59 858-02-55
e-mail: gOPs_trzebielino@wp.pl
godziny urzędowania: pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w tuchomiu

ul. jana iii sobieskiego 16, 77-133 tuchomie 
tel. 59 821-50-49
e-mail: gops@tuchomie.pl, j.malak@tuchomie.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

powiat chojnicki

placówki stacjonarne 

nocleGownia dla bezdomnych mĘżczyzn
miejski ośrodek pomocy społecznej w chojnicach

dojazd i lokalizacja: z centrum ul. gdańską 
w kierunku Czerska;
ul. małe osady 2a, 89-620 chojnice
tel. 52 397-71-21 (MOPs), faks 52 397-49-48
e-mail: noclegowniachojnice@interia.pl
liczba miejsc: 12
czynna: 17:30-10:00 (w przypadku spadku temperatury 
poniżej -5°C klienci mogą przebywać całą dobę).
kierownik placówki: stanisław stolp
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: opiekunowie.
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3

hostel readaptacji społecznej
chrześcijańskie stowarzyszenie dobroczynne

dojście i lokalizacja: z ul. sukienników w lewo na 
ul. Wysoką;
ul. mickiewicza 48, 89-620 chojnice
tel. 52 397-82-54
liczba miejsc: 12
czynny: całodobowo
kierownik placówki: karol głuszek
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
przyjmowanie: na podstawie skierowania terapeuty.
specjaliści dostępni w placówce: terapeuta 
uzależnień, duszpasterz.

punkt pomocy doraźnej 

stołówka dla uboGich
caritas przy parafii pw. matki bożej 
królowej polski w chojnicach

lokalizacja: z centrum ul. sukienników i gdańską, 
następnie w lewo;
ul. obrońców chojnic 4, 89-600 chojnice
tel. 52 397-51-19, faks 52 397-43-80
wydawanie posiłków: przez cały tydzień w godz. 
12:00-15:30.
Wydawane są posiłki osobom przebywającym 
w noclegowni.
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ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w chojnicach

ul. piłsudskiego 30, 89-620 chojnice
tel. 52 395-07-39, faks 52 395-07-35
e-mail: pcpr@infochojnice.pl
www.pcpr.infochojnice.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w chojnicach

ul. wysoka 1, 89-600 chojnice
tel. 52 397-71-21, faks 52 397-49-48
e-mail: mops.chojnice@wp.pl
www.mopschojnice.pl
godziny urzędowania: pn. 7:15-15:15, wt.-pt. 7:15-16:15.

miejsko-Gminny ośrodek pomocy 
społecznej w brusach

ul. na zaborach 1, 89-632 brusy
tel. 52 396-93-87, 52 396-93-95, faks 52 396-93-89 
e-mail: mgops_brusy@tlen.pl
godziny urzędowania: pn. 7:00-15:00, wt. 8:00-16:00, 
śr.-pt. 7:00-15:00.
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miejsko-Gminny ośrodek pomocy 
społecznej w czersku

ul. przytorowa 22, 89-650 czersk
tel./faks 52 398-47-65, 52 398-60-13
e-mail: mgops-czersk@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:15-15:15.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w chojnicach

ul. 31 stycznia 56a, 89-600 chojnice
tel. 52 397-34-96, 52 396-38-40, faks 52 396-38-41 
e-mail: gops@gminachojnice.com.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w konarzynach

ul. szkolna 7, 89-607 konarzyny
tel. 59 833-11-04
e-mail: konarzyny.gops@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.



99  |  powiat człuchowski

powiat człuchowski

placówki stacjonarne 

1

nocleGownia dla osób bezdomnych  
im. św. brata alberta w człuchowie
miejski ośrodek pomocy społecznej w człuchowie

dojście i lokalizacja: z dworca PkP ul. dworcową, 
następnie ul. batorego w lewo do ul. Średniej;
ul. średnia 14, 77-300 człuchów 
opiekunowie placówki: Adam Czajkowski,  
Wojciech Mrozewicz 
liczba miejsc: 13+3
czynna: od 16:00
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: brak.

4

ośrodek readaptacji eko szkoła życia 
w wandzinie
stowarzyszenie „solidarni plus”

dojazd i lokalizacja: autobusem Pks z Człuchowa 
lub Chojnic, następnie 3 km pieszo przez las;
77-323 polnica
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tel. 59 832-34-13, faks 59 849-11-42
e-mali: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl
www.ekosz.republika.pl
dyrektor: donat kuczewski
liczba miejsc: 140  
czynna: całodobowo
Świadczy usługi dla osób uzależnionych od alkoholu 
lub narkotyków, chorych na AIds, osób w podeszłym 
wieku.
Placówka jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. 
Placówka zajmuje się leczeniem osób uzależnionych 
od środków psychoaktywnych.
przyjmowanie: na podstawie skierowania 
lekarskiego, klinik – oddziałów zakaźnych lub 
detoksykacyjnych.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, 
prawnik, POZ, psychiatra, pielęgniarka.

punkt pomocy doraźnej 

punkt przyjmowania i wydawania odzieży 
oraz sprzĘtu aGd
miejski ośrodek pomocy społecznej w człuchowie

ul. średnia 14, 77-300 człuchów 
tel. 59 834-24-09, faks 59 834-43-21
e-mail: mops_czluchow1@wp.pl
www.mopsczluchow.neostrada.pl/punkt%20
przyjmowania%20i%20wydawania%20odziezy.htm
Punkt czynny: pn., śr., pt. 13:00-15:00.
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Osoby chcące przekazać sprzęt (meble, Agd) 
powinny kontaktować się z osobą nadzorującą pracę 
punktu. Wszystkie rzeczy są sortowane i następnie 
bezpłatnie wydawane osobom, które znajdują się 
w trudnej sytuacji materialnej. Ofiarowane meble lub 
sprzęt Agd zabierane są bezpośrednio z mieszkań 
ofiarodawców (po wcześniejszym ich sprawdzeniu) 
i przewożone tam, gdzie jest on potrzebny.

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w człuchowie

ul. wojska polskiego 5, 77-300 człuchów
tel./faks 59 834-51-47
e-mail: pcprczluchow@gmail.com
godziny urzędowania: pn. 7:30-15:30, wt.-pt. 7:15-15:15.

miejsko-Gminny ośrodek pomocy 
społecznej w czarnem

ul. leśna 4, 77-330 czarne
tel./faks 59 833-20-81
e-mail: opspomoc@onet.pl, pomoc@opsczarne.pl 
www.opsczarne.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

miejski ośrodek pomocy społecznej 
w człuchowie

ul. średnia 12a, 77-300 człuchów 
tel. 59 834-24-09, faks 59 834-43-21
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e-mail: mops_czluchow1@wp.pl
www.mopsczluchow.neostrada.pl
godziny urzędowania: pn. 7:30-15:30, wt.-pt. 7:00-15:00.

miejsko-Gminny ośrodek pomocy 
społecznej w debrznie

ul. ogrodowa 27, 77-310 debrzno
tel./faks 59 833-54-39, 59 833-56-32
e-mail: ops_debrzno@wp.pl 
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w człuchowie

ul. plantowa 28, 77-300 człuchów
tel./faks 59 834-37-96
e-mail: gminnyosrodekpomocyspolecznej@neostrada.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w rzecznicy

ul. człuchowska 11, 77-304 rzecznica
tel./faks 59 833-17-76
e-mail: gops_rzeczenica@pro.onet.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:15-15:15.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w koczale

ul. zielona 2, 77-220 koczała
tel./faks 59 857-44-30
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e-mail: gopskoczala@poczta.internerdsl.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w przechlewie

ul. szkolna 4, 77-320 przechlewo
tel./faks 59 833-42-67
e-mail: gops@przechlewo.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

powiat kartuski

placówki pomocy doraźnej 

centrum interwencji kryzysowej
powiatowe centrum pomocy rodzinie w kartuzach

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP ul. kolejową 
do ronda, w prawo ul. gdańska;
ul. Gdańska 12, 83-300 kartuzy
tel. 58 684-02-19
e-mail: cik_kartuzy@wp.pl
czynne: pn. 10:00-17:00, wt., czw. 10:00-15:30,  
śr. 10:00-17:00, pt. 10:00-15:00.
Świadczy pomoc: ofiarom przemocy.
Placówka oferuje wsparcie psychologiczne, prawne, 
mediacje.
Przy CIk funkcjonuje hostel z 2 miejscami 
interwencyjnymi (maksymalny czas pobytu 
to 2 doby); w godzinach nocnych dyżuruje pracownik 
domu dziecka (tel. 58 681-19-75). 
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1

oGrzewalna dla bezdomnych
stowarzyszenie abstynenckie „kaszuby”

dojazd i lokalizacja: szosą na sierakowice, ostatni 
blok po lewej stronie, drogą w las 2 km;
bilowo 1, 83-300 kartuzy
tel. 58 796-02-66, 506-246-100
kierownik: kazimiera leman
liczba miejsc: 10 
czynna: 19:00-8:00 (w okresie listopad-kwiecień)
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, pedagog, terapeuta uzależnień, pielęgniarka, 
inni – duszpasterz.

placówki stacjonarne 

3

dom dla bezdomnych mĘżczyzn
stowarzyszenie abstynenckie „kaszuby”

dojazd i lokalizacja: szosą na sierakowice, ostatni 
blok po lewej stronie, drogą w las 2 km;
bilowo 1, 83-300 kartuzy
tel. 58 796-02-66, 506-246-100
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kierownik: kazimiera leman
liczba miejsc: 25 
czynna: całodobowo 
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, pedagog, terapeuta uzależnień, pielęgniarka, 
inni – duszpasterz.

3-4
3 - dorośli, 4 - dzieci

dom dla bezdomnych kobiet z dziećmi
stowarzyszenie abstynenckie „kaszuby”

dojazd i lokalizacja: z dworca PkP ul. kolejową 
do ronda, w prawo ul. gdańską, następnie w prawo 
ul. Jeziorna;
ul. jeziorna 18a, 83-300 kartuzy
tel. 506-246-100
kierownik: kazimiera leman
liczba miejsc: 20
czynna: całodobowo
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, pedagog, terapeuta uzależnień, pielęgniarka, 
inni – duszpasterz.
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ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w kartuzach

ul. mściwoja ii 20, 83-300 kartuzy
tel. 58 685-33-20, faks 58 684-00-82
e-mail: pcprkartuzy@wp.pl
www.pcprkartuzy.internetdsl.pl
godziny urzędowania: pn., wt., czw. 7:30-15:30,  
śr. 7:30-16:00, pt. 7:30-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w kartuzach

ul. hallera 1, 83-300 kartuzy
tel./faks 58 681-26-31, 58 681-02-44, 58 681-41-24 
e-mail: gops@poczta.kartuzy.pl
godziny urzędowania: pn.-czw. 8:00-16:00, pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w żukowie

ul. Gdańska 48, 83-330 żukowo
tel./faks 58 681-82-64 
e-mail: gops@zukowo.pl
godziny urzędowania: pn. 7:30-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w przodkowie

ul. kartuska 21, 83-304 przodkowo
tel. 58 685-14-25, faks 58 685-13-61
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e-mail: gops@przodkowo.pl
godziny urzędowania: pn.-śr. 7:30-15:30,  
czw. 7:30-16:30, pt. 7:30-14:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w somoninie

ul. ceynowy 21, 83-314 somonino
tel./faks 58 684-13-26
e-mail: gops@somonino.pl
godziny urzędowania: pn., wt., czw., pt. 7:30-15:15,  
śr. 7:30-16:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w chmielnie

ul. Gryfa pomorskiego 33, 83-333 chmielno 
tel./faks 58 684-22-15
e-mail: gops@chmielno.pl
www.gopschmielno.pl
Godziny urzędowania: pn., śr., pt. 7:30-15:30,  
czw. 8:00-16:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w stĘżycy

ul. jana iii sobieskiego 15a, 83-322 stężyca
tel. 58 684-34-80
e-mail: gops@stezyca.eu
godziny urzędowania: pn., wt., czw. 7:30-15:30,  
śr. 7:30-16:30, pt. 7:30-14:30.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w sulĘczynie

ul. kaszubska 26, 83-320 sulęczyno 
tel. 58 684-40-76, 58 684-32-31
e-mail: gops@gops-suleczyno.pl
godziny urzędowania: pn.-śr. 7:30-15:30,  
czw. 7:30-16:30, pt. 7:30-14:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w sierakowicach

ul. lęborska 34, 83-340 sierakowice
tel. 58 681-93-92, faks 58 684-67-25
e-mail: gopssierakowice@wp.pl
godziny urzędowania: pn., śr., czw. 7:30-15:30,  
wt. 7:30-16:00, pt. 7:30-15:00.

powiat kościerski

placówka pomocy doraźnej 

oGrzewalnia w kościerzynie
ul. towarowa 6, 83-400 kościerzyna
tel. 58 686-60-66 (wew. 21)
osoba do kontaktu: rafał burandt
liczba miejsc: do 20
czynna: 19:00-7:45 (listopad-kwiecień)
Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
specjaliści dostępni w placówce: opiekunowie.
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placówka stacjonarna 

3

dom panakeja
stowarzyszenie na rzecz bezdomnych 
„panakeja” z siedzibą w sztumie

ul. długa 26 83 332 borowo
tel. 58 350 82 43; 512-995-485 
e-mail: pana.keja@wp.pl
kierownik: Wiesław landowski
liczba miejsc: 40 osób
czynna: całodobowo
Placówka częściowo dostosowana do osób 
niepełnosprawnych 
przyjmowanie: na podstawie skierowania OPs i/
lub zgłoszenia osobistego do placówki sPeCJAlIŚCI 
dostępni w placówce: terapeuta uzależnień

3

schronisko dla bezdomnych mĘżczyzn
chrześcijańskie stowarzyszenie dobroczynne oddział w Gdyni

dojazd i lokalizacja: autobusem Pks z kościerzyny 
do Wiela;
ul. derdowskiego 32a, 83-411 wiele
tel. 607-446-100
kierownik: karol głuszek
liczba miejsc: 50
czynna: całodobowo
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Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPs, 
rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem placówki.
specjaliści dostępni w placówce: pracownik 
socjalny, terapeuta uzależnień, inni – duszpasterz.

punkt pomocy doraźnej 

stołówka dla uboGich w kościerzynie
zespół „caritas” przy parafii pw. świętej trójcy w kościerzynie

ul. towarowa 6, 83-400 kościerzyna
tel. 58 686-26-50, faks 58 686-26-51
e-mail: sanktuarium@sankruarium.pl
przewodniczący: ks. Marian szczepiński
Caritas prowadzi jadalnię w wypożyczonym od MOPs 
pomieszczeniu przy ul. Jana brzechwy 5.
Posiłki wydawane są o godz. 12:00 przez 5 dni 
w tygodniu. Istnieje możliwość otrzymania prowiantu na 
sobotę, niedzielę oraz paczek żywnościowych na święta.

ośrodki pomocy społecznej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w kościerzynie

ul. krasickiego 4, 83-400 kościerzyna
tel./faks 58 686-50-05, tel. 58 681-53-94
e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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miejski ośrodek pomocy społecznej 
w kościerzynie

ul. jana brzechwy 5, 83-400 kościerzyna
tel./faks 58 686-60-66
e-mail: mops@koscierzyna.gda.pl, www.mops.kna.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w kościerzynie

ul. strzelecka 9b, 83-400 kościerzyna
tel. 58 686-65-57, 58 680-01-68, faks 58 680-85-82 
e-mail: gops@koscierzyna.pl
godziny urzędowania: pn., wt., czw. 7:30-15:15, śr. 
7:30-17:00, pt. 7:30-14:00.

ośrodek pomocy społecznej w nowej 
karczmie

ul. kościerska 9a, 83-404 nowa karczma
tel./faks 58 680-06-47
e-mail: ops@nowakarczma.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:15-15:15.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w liniewie 

ul. dworcowa 3, 83-420 liniewo
tel./faks  58 687-85-37
e-mail: gops@liniewo.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w starej kiszewie

ul. ogrodowa 1, 83-430 stara kiszewa
tel. 58 687-60-28, 58 687-60-32, faks 58 687-60-27 
e-mail: gops@starakiszewa.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w karsinie

ul. długa 222, 83-440 karsin
tel. 58 687-31-20, faks 58 687-33-22
tel./faks 58 687-32-79
e-mail: gopskarsin@wp.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w dziemianach

ul. 8 marca 3, 83-425 dziemiany
tel./faks 58 688-05-84
e-mail: gops@dziemiany.pl
godziny urzędowania: pn., wt., czw. 7:30-15:30,  
śr. 7:30-16:30, pt. 7:30-14:30.

Gminny ośrodek pomocy społecznej 
w lipuszu

ul. wybickiego 27, 83-424 lipusz
tel. 58 680-05-92, faks 58-687-45-30
e-mail: ops@lipusz.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30.
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placówki  
leczenia uzależnień
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powiat bytowski

punkt konsultacyjno-informacyjny ptzn
ul. Gdańska 59, 77-100 bytów
tel. 59 822-25-20, e-mail: poradniabytow@wp.pl

szpital powiatu bytowskieGo
ul. lęborska 13, 77-100 bytów
tel. 59 822-85-00, e-mail: szpital@spzoz.bytow.pl

nzoz „homo-liber”
żukówko 16, 77-100 bytów
tel. 59 823-23-31, e-mail: s.osiem@wp.pl

„teen challenGe” chrześcijański ośrodek 
dla osób uzależnionych w broczynie

broczyna 11, 77-203 dretyń
tel. 59 858-16-60, e-mail: broczyna@teenchallenge.pl 

nzoz son poradnia leczenia uzależnień
ul. wybickiego 30, 77-200 ustka
tel. 59 857-02-20
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powiat chojnicki

nzoz „opus”
ul. Gdańska 15b, 89-600 chojnice
tel. 52 397-55-19, e-mail: opus@rnet.pl

nzoz „promedica” centrum profilaktyki 
i terapii uzależnień i współuzależnienia  
ośrodek psychoterapii i promocji 
zdrowia

ul. młodzieżowa 35, 89-604 chojnice
tel. 52 396-74-87, e-mail: lucynabo@wp.pl

spzoz poradnia leczenia uzależnień
ul. lipowa 12, 89-650 czersk
tel. 52 398-60-19, e-mail: pluczersk@wp.pl

nzoz centrum leczenia uzależnień 
„zaroślak” w borach tucholskich

ul. krucze 21, 89-650 czersk
tel. 52 398-42-89

powiat człuchowski

nzoz „opus”
os. wazów 8, 77-300 człuchów
tel. 59 834-65-95
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spzoz poradnia terapii uzależnień 
i współuzależnień od alkoholu oddział 
dzienny terapii uzależnień od alkoholu 
i detoksykacji alkoholowej

ul. szczecińska 31, 77-300 człuchów
tel. 59 834-22-81, e-mail: spzozczluchow@wp.pl

ośrodek readaptacji eko „szkoła życia” 
w wandzinie
stowarzyszenie „solidarni plus”

77-323 polnica
tel. 59 832-34-13, e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl

„teen challenGe” chrześcijański ośrodek 
dla osób uzależnionych w broczynie 
filia w łĘkini

łękinia 17, 77-220 koczała
tel. 59 857-48-85, e-mail: lekinia@teenchallenge.pl

Gdańsk

wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia 
od alkoholu i współuzależnienia

ul. zakopiańska 37, 81-142 Gdańsk
tel. 58 301-51-32, 58 320-29-57
www.wotuw.gdansk.pl, e-mail: wotuaiw@ima.pl
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nzoz poradnia profilaktyki i terapii 
uzależnień monar

ul. 3 maja 6, 80-802 Gdańsk
tel. 58 302-04-42, e-mail: ppitu@wp.pl

nzoz monar ośrodek rehabilitacyjno- 
-readaptacyjny dla dzieci i młodzieży

ul. agrarna 2, 80-298 Gdańsk
tel. 58 349-49-54, e-mail: tcmatarnia@post.pl

nzoz „re-med+lectus”
ul. wałowa 27, 80-858 Gdańsk
tel. 58 301-69-69, e-mail: sekretariat@walowa.pl

nzoz Gdańskie centrum zdrowia
ul. oliwska 62, 80-542 Gdańsk
e-mail: naszaporadnia@gcz.com.pl, www.gcz.com.pl

nzoz nadmorskie centrum medyczne 
przychodnia „Gospody”

ul. Gospody 7, 80-344 Gdańsk
tel. 58 511-16-18

pzoz Gdańskie centrum profilaktyki 
uzależnień od alkoholu

ul. dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk
tel. 58 320-02-56, e-mail: biuro@gcpu.pl
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wojewódzki szpital psychiatryczny
ul. srebrniki 1, 80-282 Gdańsk
tel. 58 524-76-81/82, 58 524-76-14
e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl

zakład karny oddział terapeutyczny 
dla uzależnionych od alkoholu

ul. siennicka 23, 80-758 Gdańsk
tel. 58 301-60-33

Gdynia

przychodnia terapii uzależnień 
od alkoholu i współuzależnień

ul. reja 2a, 81-133 Gdynia
tel. 58 621-61-35, e-mail: alko@opitu.pl, www.opitu.pl

przychodnia terapii uzależnień
ul. chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia
tel. 58 620-88-88
e-mail: narko@opitu.pl, www.opitu.pl

powiat kościerski

nzoz centrum medyczne „kaszuby”
ul. dworcowa 2, 83-300 kartuzy
tel. 58 694-99-99, e-mail: sekretariat@cmk.pl
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nzoz ośrodek terapii i profilaktyki 
uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia

ul. Gdańska 52, 83-330 żukowo
tel. 58 684-93-79
e-mail: elwoj.kajewscy@neostrada.pl, nzoz@zukowo.pl

szpital specjalistyczny 
przychodnia przyszpitalna 

ul. piechowskiego 36, 83-400 kościerzyna
tel. 58 686-00-00
e-mail: sekretariat@szpital.kościerzyna.pl

nzoz „przychodnia” poradnia uzależnień
ul. m. skłodowskiej-curie 7, 83-400 kościerzyna
tel. 58 680-24-76

powiat kwidzyński

nzoz przychodnia profilaktyki 
i leczenia uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia

ul. warszawska 18a, 82-500 kwidzyn
tel. 55 646-44-04, e-mail: poradnia@msi.pl
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nzoz „centrum psychiatrii”
ul. kuracyjna 30, 82-550 prabuty
tel. 55 278-01-22, e-mail: centrumpsychiatrii@interia.pl 
biuro@centrum-psychiatrii.pl

powiat lĘborski

nzoz lekarska poradnia zdrowia 
psychiczneGo

al. wolności 40a, 84-300 lębork
tel. 59 862-34-44

powiat malborski

nzoz centrum psychiatrii sp. z o.o.
ul. nowowiejskiego 48, 82-200 malbork
tel. 55 272-38-69

powiat nowodworski

poradnia psycholoGiczno- 
-pedaGoGiczna punkt konsultacyjny 
„arka”

ul. 3 maja 6, 82-100 nowy dwór Gdański
tel. 55 247-22-82
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słupsk

nzoz son poradnia leczenia uzależnień
ul. ziemowita 1a, 76-200 słupsk
tel. 59 840-20-01

punkt konsultacyjny ptzn o. słupsk
ul. sienkiewicza 7/30, 76-200 słupsk
tel. 59 840-14-60, e-mail: ptzn.slupsk@wp.pl

samodzielny publiczny specjalistyczny 
psychiatryczny zoz

ul. wojska polskiego 50, 76-200 słupsk
tel. 59 842-30-33, e-mail: spspzoz@pro.onet.pl

nzoz niepubliczny specjalistyczny 
psychiatryczny zakład opieki 
zdrowotnej son w słupsku 

ul. paderewskiego 9, 76-200 słupsk
tel. 59 840-20-01, e-mail: nspzoz@poczta.onet.pl

powiat słupski

stowarzyszenie „solidarni plus”
76-206 Gajki 3
tel. 59 814-12-50, e-mail: gajki@tlen.pl
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samodzielny publiczny specjalistyczny 
psychiatryczny zoz

76-200 lubuczewo, 29
tel. 59 846-26-28
e-mail: cotua.lubuczewo@psychiatria.slupsk.pl

niepubliczny specjalistyczny 
psychiatryczny zoz son 

ul. chopina 4b, 76-270 ustka
tel. 59 840-20-01

sopot

spzoz „uzdrowisko sopot”
ul. chrobrego 6/8, 81-756 sopot
tel. 58 551-48-75, e-mail: poradnia.sopot@neostrada.pl

nzoz „mrowisko” ośrodek wczesnej 
interwencji ośrodek terapeutyczny

al. niepodległości 817a, 81-850 sopot
tel. 58 550-34-77, e-mail: mrowisko@poczta.onet.pl

punkt informacyjno-konsultacyjny
al. niepodległości 759a, 81-838 sopot
tel. 58 551-72-79
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sp zoz poradnia uzależnień
ul. kościuszki 23, 81-702 sopot
tel: 58 551-48-75

powiat staroGardzki

sp zoz przychodnia leczenia uzależnień
ul. chopina 9, 83-200 starogard Gdański
tel. 58 562-94-93, 58 562-71-95
e-mail: opirpa_starogardgdanski@wp.pl

szpital dla nerwowo i psychicznie 
chorych

ul. skarszewska 7, 83-200 starogard Gdański
tel. 58 562-06-00, e-mail: szpital@kocborowo.pl

aGencja usłuG profilaktycznych „siloe”
ul. osiedlowa 1c/8, 83-200 starogard Gdański
tel. 608-948-945, 58 562-22-97

punkt konsultacyjny dla młodzieży 
uzależnionej „siloe”

os. 60-lecia onp 14, 83-200 starogard Gdański
tel. 58 562-31-74
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wojewódzkie centrum leczenia 
uzależnień 

ul. zapowiednik 1, 83-250 skarszewy
tel. 58 588-25-45, 58 586-00-39
e-mail: zapowiednik@poczta.onet.pl

powiat sztumski

nzoz centrum psychiatrii
ul. słowackiego 4, 82-400 sztum
tel. 55 277-80-84

powiat tczewski

nzoz „poradnia zdrowia psychiczneGo”
ul. wojska polskiego 5, 83-110 tczew
tel. 58 530-27-00, e-mail: alinajam@esculap.pl

nzoz dromader ośrodek terapii 
i profilaktyki uzależnień alkoholowych

al. solidarności 15, 83-110 tczew
tel. 58 532-29-99, e-mail: nzozdromader@wp.pl

nzoz centrum leczenia uzależnień 
„zapowiednik” w opaleniu nad wisłą

ul. hutten-czapskiego 49, 83-136 opalenie
tel. 58 535-48-52, e-mail: daszrad@poczta.onet.pl
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powiat wejherowski

nzoz ośrodek profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych

ul. kościuszki 2, 84-200 wejherowo
tel. 58 672-50-41, 58 736-37-84
e-mail: opirpa.wejherowo@wp.pl  
sekretariat@opirpa-wejherowo.pl
www.opirpa-wejherowo.pl

punkt konsultacyjny „pierwszy kontakt”
ul. dworcowa 12, 84-200 wejherowo
tel. 606-429-952, e-mail: piotr@wej.pl

punkt konsultacyjny „pierwszy kontakt”
ul. pomorska 3, 84-230 rumia
tel. 58 671-09-56

sp zoz ośrodek terapii uzależnień 
ul. smażyno 9, 84-217 szemud
tel. 58 676-82-01, 501-333-345 
e-mail: kontakt@smazyno.pl



127  |  streetworking

streetworkinG

miasto na prawach powiatu Gdynia

zespół ds. osób bezdomnych miejskieGo 
ośrodka pomocy społecznej w Gdyni
streetworker – opiekun osób bezdomnych

ul. działowskiego 11, 81-202 Gdynia-leszczynki
tel. 58 662-00-11
e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl
www.mopsgdynia.pl
kierownik: Marcin kowalewski

miasto na prawach powiatu słupsk

stowarzyszenie „horyzont”
ul. jaracza 9, 76-200 słupsk
tel. 59 842-49-00
e-mail: biuro@horyzont.slupsk.pl
www.horyzont.slupsk.pl
koordynator: katarzyna Urwan
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