
WYKAZ   NOCLEGOWNI,  SCHRONISK   I   JADŁODAJNI  NA  TERENIE  KALISZA  
 2022 r.

Lp Nazwa  /  forma
działalności

Organizacja prowadząca Adres/
godziny pracy

Liczba miejsc
noclegowych

Rodzaj pomocy

1 Schronisko 
dla bezdomnych 
mężczyzn
             

Towarzystwo  Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Kaliszu

62 757 – 30 -45

ul. Warszawska 93A

czynne całą dobę

40 miejsc noclegowych w tym 

20 miejsc dla osób, których ostatnim 
miejscem zameldowania był Kalisz
+
dodatkowe miejsca na materacach  i 
ciepły posiłek (przy silnych mrozach)

Schronisko całodobowe, 
posiłek pełny: śniadanie, obiad,
kolacja, lekarstwa, środki 
czystości, odzież

2 Noclegownia 
dla bezdomnych 
mężczyzn
          
   

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy 
w Kaliszu

62 50- 26- 888 (biuro)
62 50- 26- 877 
(noclegownia)

ul. Dobrzecka 2

czynna:
w  okresie  letnim  (od  16.04.2022  do
14.10.2022 ) w godzinach od 20.00 do 7.00

w  okresie  zimowym  (od  15.10.2022  –
31.12.2022) w godz. od 18.00 do 7.00

40 miejsc noclegowych
+
8 dodatkowych miejsc na materacach 
(przy silnych mrozach )

19.00 – gorąca zupa, pieczywo

(miejsce do spania, możliwość 
kąpieli, czysta odzież, środki 
czystości i higieny osobistej)

3 Ogrzewalnia
dla kobiet  i mężczyzn

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy 
w Kaliszu

62 50 – 26 – 888 - biuro

ul. Dobrzecka 2
____________________________
czynna w okresie:
od 15.10.2022 do 31.12.2022 r.
w godz. 7.00 – 18.00

20 miejsc - tylko pobyt dzienny Posiłek, możliwość kąpieli, 
czysta odzież, środki czystości  
i higieny osobistej

4 Schronisko 
dla bezdomnych 
mężczyzn

Caritas Diecezji Kaliskiej

telefon całodobowy: 
609 046 049

ul. Stawiszyńska 20
________________________________
zgłoszenia indywidualne: 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00
do 14.00

20 miejsc w schronisku w Słupi
dla osób, których ostatnim miejscem 
zameldowania był Kalisz
(transport do schroniska zapewnia 
Caritas)

Schronisko całodobowe, 
posiłek pełny: śniadanie, obiad,
kolacja, odzież, środki 
czystości.

5.  Schronisko dla 
bezdomnych  kobiet

Caritas Diecezji Kaliskiej

telefon całodobowy: 
609 046 049

Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej
Słupia k/Kępna ul. Katowicka 10
skierowanie z MOPS 

7 miejsc w schronisku w Słupi

(transport do schroniska zapewnia 
Caritas)

Schronisko całodobowe, 
posiłek pełny: śniadanie, obiad,
kolacja, odzież, środki 
czystości.

6 Punkt interwencyjny dla 
osób bezdomnych           
z problemem 
alkoholowym (kobiet i 
mężczyzn)

Caritas Diecezji Kaliskiej

telefon całodobowy: 
      503 775 545

ul. Stawiszyńska 20
____________________________
zgłoszenia indywidualne: 62 757 36 83
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00
do 14.00
 dyżury lekarza: w każdą środę  w godz. od
10.00 do 12.00

         ---------------------

kąpiel, wymiana odzieży, 
zabezpieczenie ciepłego napoju
i posiłku, wstępna diagnoza 
stanu zdrowia bezdomnego, 
ewentualne skierowanie 
bezdomnego do schroniska, 
noclegowni lub innego miejsca 
gdzie uzyska stosowną pomoc,



7 Jadłodajnia

   

Caritas Diecezji Kaliskiej

62 757 – 36 - 83

ul. Stawiszyńska 20
____________________________
wydawanie posiłków: 
od pon. do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
oraz w każdą drugą sobotę miesiąca w godz.
od 10.00 do 13.00

           ------------------ ciepła zupa, pieczywo

8
Wydawanie żywności

   

Stowarzyszenie  Bank
Chleba

62 767 - 48 - 13

ul. Harcerska 10
_____________________________
wydawanie żywności 
(dla osób kierowanych przez MOPS): 
od pon. do piątku w godz. od 10.00 do 12.00

                ---------------
artykuły spożywcze i posiłki 
dla  podopiecznych MOPS 

9 Wydawanie żywności

 

Polski  Komitet  Pomocy
Społecznej

62 767 – 16 - 66

ul. Górnośląska 6 wejście od ul. Lipowej
_______________________________
wydawanie żywności
(dla osób kierowanych przez MOPS): 
w każdy poniedziałek w godz.  od 8.00 do
15.30, doraźnie w każdym dniu tygodnia

              ----------------

artykuły spożywcze dla 
podopiecznych MOPS

10 Pomoc rzeczowa Polski  Komitet  Pomocy
Społecznej

62 767 – 16 - 66

ul. Górnośląska 6 wejście od ul. Lipowej
_______________________________
wydawanie odzieży
(dla osób kierowanych przez MOPS): 
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00
do 14.00

             ------------------

odzież dla podopiecznych 
MOPS

opracowała
Bogumiła Mariańska
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