
Placówki pomocowe dla osób w kryzysie bezdomności

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 987 

 Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Kobiet - ul. Gałczyńskiego 7,  tel: 647-03-33
schronisko  posiada  łącznie  62  miejsca  (42  miejsc  dla  Polek,  zaś  20  dla  Uchodźców
z Ukrainy), noclegownia zaś liczy 20 miejsc. Nie są przyjmowane matki z małymi dziećmi
(poniżej  3 roku życia),  gdyż nie  ma tam warunków do ich przebywania.  Noclegownia
w okresie od 01.10.2022 r.  do 31.03.2023 r.  czynna będzie w godz.  18.00-08.00.  Na
miejscu  można  zrobić  sobie  herbatę,  osoby  natomiast  nie  dostają  posiłków.  Przed
przyjęciem obowiązuje badanie alkomatem. Przy przyjęciu do schroniska ważne jest aby
osoba  ostatnie  miejsce  zameldowania  miała  na  terenie  Łodzi.  Do  schroniska
przyjmowane są na podstawie decyzji, przeważnie są to osoby z noclegowni.   

 Schronisko  dla  Bezdomnych Kobiet  -  ul.  Kwietniowa 2/4,  tel:2076308;  schronisko
zapewnia całorocznie 60 miejsc dla kobiet. Schronisko przyjmuje kobiety bez dzieci (brak
warunków dla niemowląt),  nie są przyjmowane osoby niepełnosprawnych z uwagi,  że
w schronisku jest samoobsługa i brak jest lekarza. W ramach udzielonej pomocy osoby
przebywające w schronisku otrzymują trzy posiłki dziennie. Schronisko przyjmuje osoby
trzeźwe  oraz  posiadające  ostatnie  miejsce  zameldowania  w  Łodzi.   Do  schroniska
przyjmowane są na podstawie decyzji, przeważnie są to osoby z noclegowni.                   

 Schronisko  dla  Bezdomnych  Mężczyzn  -  ul.  Nowe  Sady  17, tel:259-27-06,
schronisko funkcjonuje całorocznie, przygotowane jest na 170 miejsc, zapewniając przy
tym trzy posiłki. Jest możliwość wykąpania się i dostania świeżej odzieży. Dostępny jest
pracownik socjalny i pielęgniarka. Do schroniska przyjmowane są na podstawie decyzji,
przeważnie są to osoby z noclegowni.  

 Schronisko  dla  Bezdomnych  Mężczyzn - ul.  Szczytowej  11,  tel:  679-31-35;
Schronisko  całodobowe,  przyjmuje  przede  wszystkim  osoby  niepełnosprawne.
Schronisko przygotowane jest na ok. 70 miejsc, zapewniając przy tym trzy posiłki. Przed
przyjęciem obowiązuje badanie alkomatem. 

 Stacja Opieki Środowiskowej Konwent Bonifratrów ul. Kosynierów  Gdyńskich 61a
tel:  685-51-02, 685-51-75;  685-51-63 - placówka wydaje ok.150-200 posiłków osobom
posiadającym skierowanie z placówki MOPS (na wynos zupa + dodatki).  W ramach tych
posiłków wydawanych jest ok. 20 obiadów dla osób bezdomnych. Posiłki wydawane są
w dniach pn. – pt.   w godz. 13.00 – 14.30 oraz paczki żywieniowe na weekend. Ponadto
w godz. 8:00-12:00 funkcjonuje magazyn z odzieżą. Placówka wyposażona jest w gabinet
zabiegowy oraz pielęgniarski. 

 Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej - ul. Broniewskiego 1A,  tel: 688-
18-49,  509-192-948 -  dom samotnej  matki   posiada 60 miejsc dla kobiet  w ciąży lub
kobiet  z  dzieckiem.  W  ramach  pomocy  placówka  zapewnia  pomoc  położnej,
psychologiczną oraz udział w szkołach rodzenia, terapeutę. Pobyt w ośrodku możliwy jest
do roku czasu.  Placówka przyjmują osoby z miasta Łodzi, płatność odbywa się po przez
MOPS. Informację o wolnych miejscach  wysyłane są każdego dnia rano do MOPSu,
spoza miasta Łodzi przyjmowane są kobiety w wyjątkowych sytuacjach.



 Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej  -  ul.  Wólczańska  217/219, tel:  637-45-67.
Instytucja organizuje przy ul.  Żeromskiego 54  i  przy ul.  Szpitalnej  12 jadłodajnię dla
osób bezrobotnych  i  bezdomnych posiadających skierowanie  przez  MOPS.  Ponadto
w placówce  przy   ul.  Żeromskiego  54  na  podstawie  zaświadczenia  wydanego  przez
MOPS  wydawane  są  ubrania.  W  przypadku  niewykorzystania  całości  wyżywienia
wydawane są posiłki  osobom bezdomnym nie posiadających stosownego skierowania.
Dziennie wydawanych jest ok. 150 posiłków  przy ul. Żeromskiego i ok 50 posiłków przy
ul. Szpitalnej 12.

 Caritas, Stołówka dla ubogich i bezdomnych -  ul. Gdańskiej 111 - placówka wydaje
ok. 200 posiłków dziennie osobom skierowanym przez MOPS Śródmieście i Bałuty, ale
także osobom bezdomnym. Posiłki wydawane są  w dniach pn. – pt. w godz.13-15 dla
osób bezdomnych. Na dni weekendowe ( piątki) wydawane zostaną równoważniki obiadu
w formie paczek żywnościowych. Ponadto przy ul. Wólczańskiej 108 tel. 42 637 53 50;
605102082 znajduje  się  punkt  pomocy  charytatywnej,  w  którym w  dniach  pon.  -  pt.
w  godz.  14:00  pieczywo.  Jest  możliwość  09.00-12.00  wykąpania  się,  dostają  czystą
bieliznę, środki czystości typu szampon, mydło.  Raz w tygodniu działa również fryzjer.
Każda osoba, która jest w ciężkiej sytuacji dostaje raz w miesiącu paczkę żywnościową,
a  raz na kwartał art. chemiczne. We wtorki  i  środy odbywają się bezpłatne konsultacje
specjalistów  pomiędzy  godz.  16:00-18:00.,  działa  również  grupa  wsparcia   dla  osób
bezdomnych która wspiera osoby z wyjścia z bezdomności.  Prowadzona jest  również
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.  Do końca grudnia we wtorki oraz czwartki
w godz 14.00-18.00 działa świetlica środowiskowa.

 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek ul. Struga 90 a tel. 426348911 – placówka posiada
dostępnych  15 łóżek,  przyjmują  tylko  chorych  (mężczyźni).  Z  uwagi  na  dużą  ilość
chętnych, o miejsce jest bardzo trudno. Gdy jest mróz mogą przyjąć osobę, ale tylko na
nocleg. Osoba taka będzie miała wtedy miejsce na materacu.  W dniach wt. , śr., pt, nd
o 15.00 wydawane są posiłki (około 100 posiłków). Można skorzystać wtedy z pomocy
przy opatrunkach, czy też dostać leki (soboty), które są wydawane bez recepty. Mogą
dostać również ubrania.

 Świetlicy dla osób bezdomnych przy ul. Piłsudskiego 119, czynna corocznie od dnia
01.12.2022 r. do 15.03.2023 r. w godz. 08.00-16.00. W ramach udzielanej pomocy osoby
przebywające w świetlicy otrzymują ciepły posiłek. Przy świetlicy działać będzie łaźnia.

 W okresie zimowym od 01 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r. uruchomiony
zostanie  autobusu rozwożącego ciepłe posiłki dla osób bezdomnych.


