
 

 

Informator instytucji i placówek działających w obszarze i na rzecz osób bezdomnych 

 
 

L.P INSTYTUCJA 
(Pełna nazwa instytucji) 

DANE ADRESOWE 
(Adres siedziby gdzie świadczone 

są usługi, numery telefonów, adres 

mailowy, strona internetowa 

instytucji) 

UWAGI 
(Informacje o zakresie świadczonej pomocy lub usług, opis działalności, 

dostępność instytucji – godziny otwarcia, warunki korzystania, 

wymagania wobec osób korzystających) 

OSOBA DO 

KONTAKTU 
 

1 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wodzisławiu Śląskim 

44 -300 Wodzisław Śląski, 

ul. Daszyńskiego 3 

Tel:  /32/ 459 06 50 
kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl 
bezdomni@mops.wodzislaw-slaski.pl 
 

MOPS świadczy pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych w zakresie: 

• pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych; 

• pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów; 

• reintegracja społeczna; 

• poprawa sytuacji socjalno-bytowej. 

• dokonanie wstępnej diagnozy osoby pod kątem udzielenia 

pomocy stosownie do jego potrzeb; 

• rozeznanie możliwości i zakresu udzielonej pomocy; 

• współpraca ze wszystkimi służbami oraz instytucjami 

działającymi na rzecz osób bezdomnych; 

• kierowanie osób potrzebujących do stosownych instytucji 

pomocowych 

• prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. 

 

Godziny otwarcia: 

od poniedziałku do środy 7.15-15.15 
czwartek 7.15-17.15 

piątek 7.15-13.15 

 

Tel: 32 459 06 50  
 

Anna Pikor wew. 659 
(koordynator ds. bezdomności), 
Ewa Błędowska wew. 684 , 

Renata Jureczko wew. 654, 
- kontakt zgodnie z godzinami 

urzędowania ośrodka 

2 Straż Miejska w 

Wodzisławiu Śląskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 -300 Wodzisław Śląski, 

ul. Rzeczna 24 

Tel:  /32/ 455 13 45 
strazmiejska@wodzislaw-slaski.pl 

Straż Miejska świadczy pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych w 

zakresie: 

• zlokalizowania miejsc przebywania osób bezdomnych, 

regularna ich kontrola oraz informowanie osób bezdomnych o 

możliwości skorzystania z pomocy oferowanej przez MOPS 

• wezwania pomocy medycznej do osoby bezdomnej (jeżeli 

występuje taka potrzeba w trakcie podejmowane interwencji) 

• przewiezienia do ogrzewalni, noclegowni, miejsca pobytu 

 

Godziny otwarcia: 

 

od poniedziałku do soboty w godz. 6.00-22.00 

 

Tel: /32/ 455 13 45 

 

od poniedziałku do soboty 

w godz. 6.00-22.00 dyż. 

SM, po godz. 22.00 oraz 

niedziele i święta 

pracownik monitoringu 

 

st. insp. Tomasz Strong 

osoba nadzorująca w godz. 

pracy 6.00-14.00 

tel:+48324590650
mailto:mops@mops
tel:+48324590650


3 Komenda Powiatowa 

Policji w Wodzisławiu 

Śląskim 

44-313 Wodzisław Śląski ul. 

Kokoszycka 180 B 
Tel: /32/ 453 72 
dyzurny@wodzislaw.ka.policja.gov.pl 
 

    

   

Komenda Powiatowa Policji świadczy pomoc i wsparcie dla osób 

bezdomnych w zakresie: 

• Policja świadczy pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych w 

zakresie: 

• zbieranie informacji w głównej mierze przez dzielnicowych 

dotyczących miejsc grupowania się, przebywania osób 

bezdomnych 

• informowanie odpowiednie instytucje o osobach bezdomnych,  

miejscach ich przebywania, oczekiwanej formy pomocy 

• informowanie osób bezdomnych o instytucjach świadczących 

pomoc w niezbędnym zakresie 

• w przypadku osób bezdomnych u których wystąpiło zagrożenie 

życia lub zdrowia powiadomienie wykwalifikowane służby 

medyczne celem udzielenia niezbędnej pomocy 

• w przypadkach osób bezdomnych znajdujących się pod 

wpływem alkoholu a którzy, są narażeni na utratę życia lub 

zdrowia udzielenie pomocy w postaci doprowadzenia do 

odpowiednich placówek. 

 

Godziny otwarcia: 

dyżur całodobowy 
 

Tel: /32/ 453 72 00 

dyżur całodobowy – 

dyżurny 

4 Schronisko dla 

Bezdomnych Mężczyzn   
 

prowadzone przez 

Towarzystwo 

Charytatywne Rodzina 

 

44 -300 Wodzisław Śląski, 

ul. Marklowicka 17 

Tel:  /32/ 455 34 91 
charytatyw@op.pl 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn świadczy pomoc i wsparcie dla 

osób bezdomnych w zakresie: 
• udzielania tymczasowego całodobowego schronienia  

z utrzymaniem (3 posiłki dziennie; środki czystości, odzież, 

obuwie, podstawowe lekarstwa); 

• współpracy z odpowiednimi instytucjami i służbami 

działającymi na rzecz bedomnych 
• praca socjalna z podopiecznymi 

• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych itp. 

• prowadzenie odpowiedniej dokumentacji 

 

Godziny otwarcia: całodobowo 
 

 

Tel:  /32/ 455 34 91 
 

Grażyna Mnich 

 


