
MIEJSCA I FORMY POMOCY DLA MIESZKAŃCÓW ŚWIDNICY ZAGROŻONYCH NISKIMI TEMPERATURAMI 

Lp. Nazwa placówki Nr telefonu Adres placówki Godziny Osoba do kontaktu  Formy działań 

1. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

74 852-13-27 

 

 

74 640-28-88 

74 640-28-89 

ul. Wałbrzyska 15 

osrodek@mops.swidnica.pl 

 

w sprawach osób bezdomnych:  

Sekcja terenowa MOPS nr 3 

przy ul. Westerplatte 47 

Koordynator sekcji: 

Grażyna Sławińska-Gąska 

pon. – pt. 

7.30–15.30 

Violetta Kalin 

tel. 74 853 71 39 

 

pracownicy ds. osób 

bezdomnych: 

Martyna Janus 

tel. 668 188 866 

 

Justyna Żek 

tel. 506 283 426  

 Udzielanie pomocy materialnej w formie zasiłków 

stałych, okresowych, celowych (m.in. na zakup opału, 

obuwia, odzieży). 

 Zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

(pobytu) osobom starszym i chorym. 

 Kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, 

jadłodajni. 

 Wydawanie zleceń na korzystanie z pomocy w naturze 

(odzież używana z PCK, Spółdzielni Socjalnej „Mitos”). 

 Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego 

 i praca socjalna. 

 Pomoc wolontariuszy. 
 

2. Straż Miejska  

w Świdnicy 

 

 

Komenda Powiatowa 

Policji 

74 851-28-88 

tel. alarmowy 

986 

 

74 858-22-88 

tel. alarmowy 

997 

ul. Dworcow2-4-6-8 

strazmiejska.swidnica@vp.pl  

 

 

ul. Jagiellońska 23 

komendant@swidnica.wr.policja. 

gov.pl  

24/h 

 

 

 

24/h 

Krzysztof 

Grzegorczyk  

tel. 74/851 56 77 

 

Dyżurny Komendy 

Powiatowej Policji 

tel. 74 858-22-00 

lub 74 858-22-19 

 Interwencje na zgłoszenia dotyczące przebywania osób 

bezdomnych, samotnych, nietrzeźwych, chorych na 

terenie otwartym, w piwnicach i na strychach budynków 

mieszkalnych, na działkach (altanach) oraz w innych 

miejscach pozwalających się schronić. 

 W zależności od stanu osoby, przewiezienie do 

schroniska dla bezdomnych,  skierowanie do MOPS, 

osób nietrzeźwych – do Pomieszczenia dla Osób 

Zatrzymanych, osób chorych lub rannych – do służby 

medycznej (pogotowie ratunkowe). 
 Informowanie MOPS o ujawnionych przypadkach 

zagrożenia zdrowia lub życia osób.  
 

3. Caritas Diecezji 

Świdnickiej 

74 851-25-04 Pl. Jana Pawła II 1 

swidnica@caritas.pl 

 

 

pon. – pt. 

12.00–13.00 

sob. 

11.00–12.00 

Sabina Dorozik 

Dorota Szkoda 

tel. 74/ 851 25 04 

 

 Jadłodajnia dla ubogich – 70 posiłków dziennie: 

- obiad (gorąca zupa + chleb) przez 6 dni w tygodniu,  

z wyjątkiem niedziel i świąt. 

 Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, 

koszule, kurtki). 
 

4. Spółdzielnia Socjalna 

„Mitos” 

791 553 535 

 

 

 

 

 

Al. Niepodległości 4 

m.krol.mitos@wp.pl 

 

 

magazyn żywności – ul. Wodna 4 

691 084 193 

pon. – pt. 

7.30–15.30 

 

 

pon.- czw. 

7.30–14.00 

Monika Król 

791 553 535 

 

 Pomoc rzeczowa i żywnościowa. 

 Udzielanie pomocy postpenitencjarnej – zabezpieczanie 

osób opuszczających zakłady karne w niezbędne do 

egzystowania rzeczy. 

 Rozdawnictwo żywności FEAD dla osób, które 

posiadają skierowanie z MOPS, GOPS. 
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5. Towarzystwo 

Pomocy im. św. 

Brata Alberta Koło  

w Świdnicy 

74 856- 97-70 ul. Westerplatte 51 

gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl 
 
 
 
 
Jadłodajnia „Albert” 

24/h 

 

 

 

 

 

pon. – sob. 

13.00–15.00 

 

 

Gabriela Kowalczyk 

tel. 74 856 97 70 

 Schronisko dla bezdomnych – 80 miejsc: 

- całodobowy pobyt, 

- noclegi, 

- 3 posiłki dziennie, 

- dostęp do toalety, łazienki, świetlicy, 

- zapewnienie niezbędnej odzieży. 

 Jadłodajnia dla ubogich (spoza schroniska, skierowanych 

przez MOPS) – 300 posiłków dziennie: 

- obiad (gorąca zupa + chleb) przez 6 dni w tygodniu,  

z wyjątkiem niedziel i świąt. 
 

6. Fundacja Pomocy 

Biednym Dzieciom 

„Ut Unum Sint”. 

Hostel dla ofiar 

przemocy w rodzinie. 

74 853-33-27 ul. Mickiewicza 9 

ut.unum.sint@zeto.swidnica.pl 

pon. – pt. 

8.00–18.00 

Danuta Capek 

tel. 605 950 620 

12  miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie. 

W sytuacjach zagrażających życiu, osobom zagrożonym 

skutkami niskich temperatur, które nie mają miejsca 

zamieszkania, oferowany jest dodatkowy nocleg dla  

2 osób (kobiet lub kobiety z dzieckiem). 
 

7. Oddział Rejonowy 

Polskiego 

Czerwonego Krzyża 
 

74 646-29-36 ul. Długa 33 (sala 5) 

zr.swidnica@pck.org.pl 

pon. – pt. 

9.00–15.00 

Teresa Borek 

 

 Wydawanie gorącej herbaty. 

 Informacja i przeszkolenie w zakresie postępowania  

w sytuacjach przechłodzenia organizmu. 

8.  Poradnia Terapii 

Uzależnienia i 

Współuzależnienia 

od alkoholu w 

Świdnicy 

74/ 852 28 02 ul. Westerplatte 47 

swidnica@zlo.czarnybor.pl 

pon.-pt. 

8.00-19.30 

Sławomir Czyż  Pomoc terapeutyczna kryzysie psychologicznym 

 Terapia uzależnienia i współuzależnienia 

 Pomoc paramedyczna sytuacji zagrożenia życia 

 Pomoc w ustaleniu miejsca  w stacjonarnej placówce 

lecznictwa odwykowego oraz wydawanie skierowania 

 Poczęstunek gorącą herbatą 

9. Towarzystwo 

Pomocy im. Św. 

Brata Alberta,  Koło  

w Świdnicy - 

placówka II 

781-060-201 ul. Św. Brata Alberta 5 

gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl 

24/h Gabriela Kowalczyk 

Tel. 781 060 415 

 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Osób 

Niepełnosprawnych – 75 miejsc 

 Całodobowy pobyt 

 Noclegi (pokoje dla osób niepełnosprawnych 

wyposażone w łóżka rehabilitacyjne) 

 3 posiłki dziennie 

 Dostęp do toalety, łazienki, świetlicy (dostosowanej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych) 

 Usługi pielęgnacyjne 

 Dostęp do pralni, suszarni, z możliwością dezynfekcji i 

dezynsekcji odzieży oraz zapewnienie niezbędnej 

odzieży. 
 

 

Opracowanie:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  tel. 74/ 640 28 88; e- mail: g.gaska@mops.swidnica.pl 
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