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Działa bezpłatna, 
całoDobowa infolinia 

Dla bezDomnych

W Wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego w Olsztynie 
działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla bezdomnych. 
Można tam uzyskać informacje m.in. na temat miejsc noclegowych, 
jadłodajni czy pomocy medycznej w całym regionie.

800-165-320
numer infolinii 
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DrogowSkaz

Posyłam ci bezdomne moje serce. 
Co chcesz z nim zrób. 

Na swoje zamień to bezdomne serce 
Lub zatrać, zgub. 

Wdzięczne ci będzie to bezdomne serce 
Nawet za grób. 

Julian Tuwim

poraDnik Dla bezDomnych
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szanowni Państwo 

każdy człowiek ma w swoim doświadczeniu życiowym okresy, kiedy rozstaje się ze swoim do-
mem - mieszkaniem i najbliższymi osobami. dom i rodzina to miejsce poczucia bezpieczeń-
stwa, przynależności, miejsce, które określa nasze  pochodzenie i naszą historię.

 człowiek w sposób naturalny opuszcza dom rodzinny tylko w jednym przypadku - aby założyć  
własną rodzinę i własny dom. W innych sytuacjach doświadcza bardzo przykrych uczuć, takich 
jak tęsknota, samotność, pustka czy bezradność.

Bardzo ważne jest, aby w takich sytuacjach  nie czuć się zdanym tylko na siebie. 

Powinniśmy wiedzieć, że w trudnej sytuacji życiowej,  każdy  z nas może zwrócić się z prośbą 
o pomoc do najbliższego Ośrodka Pomocy. Pracownicy socjalni pomogą każdemu  potrzebu-
jącemu odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej,  pomogą ją zmienić i wskażą drogę, która po-
prowadzi do bezpiecznego i godnego życia.

Bank Żywności w Olsztynie, włączając się w realizację programów na rzecz powracania na ry-
nek pracy, zajmuje się  aktywizacją osób bezdomnych  i  bezrobotnych. daje dobry przykład 
radzenia sobie z tym problemem - pomaga  nie tylko w powrocie na rynek pracy, ale również 
w tak ważnym  powrocie do życia w społeczeństwie. Obcując z ludźmi bezdomnymi, którzy 
od lat pomagają nam  w: remontach, pracach magazynowych, zbiórkach żywności, pracach 
porządkowych czy biurowych, zrozumieliśmy, że dla nich powrót  do społeczności jest długą 
drogą, którą warto wspierać. Od 7 lat współpracujemy z centrum Integracji społecznej w Ol-
sztynie – słuchacze cIs odbywają praktyki zawodowe w Banku Żywności. Praktyki odbywają się 
na stanowiskach: magazynier i pomocnik magazyniera, kierowca, pracownik biurowy. do tej 
pory przeszkolono ponad 30 osób. Większość z nich pracuje na wolnym rynku pracy. Program 
ten jest niezmiernie cenny, gdyż pokazuje, że organizacja pozarządowa, realizująca programy 
na rzecz potrzebujących, może aktywizować wokół tej pracy bezpośrednio zainteresowanych, 
dając im możliwość uzyskania nowych kwalifikacji oraz możliwość pracy w normalnej rzeczy-
wistości.

Poradnik, który przygotowaliśmy,  ma na celu wskazanie drogi poruszania się w nowej rzeczy-
wistości osobie, która nie potrafi się w niej odnaleźć.

Marek Borowski 
Prezes Banku Żywności w Olsztynie

wStĘp
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W ustawie o pomocy społecznej pojęcie osoby bezdomnej definiuje się następująco:

Bezdomność to nie tylko brak mieszkania i pracy, ale przede wszystkim rozpad 
więzi społecznych. W wyniku izolacji społecznej i przyjętego modelu życia bez-
domni tworzą subkultury zwłaszcza w skupiskach wielkomiejskich. nędza ludzi 
bezdomnych może skłaniać ich do żebrania, zabiegania o pomoc ludzi i instytu-
cji. Właściwie podjęte i realizowane rozwiązania systemowe są sposobem walki 
z problemem bezdomności. 

Środkiem polityki społecznej jest pomoc społeczna, która zgodnie z ustawą ma 
na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, 
możliwości i uprawnienia.1 Pomoc ta może mieć formę udzielenia schronienia, 
posiłku, ubrania, a także zasiłku celowego.

oSoba bezDomna 

to oSoba niezamieSzkuJąca w lokalu mieSzkalnym 
w rozumieniu przepiSów o ochronie praw lokatorów 
i mieSzkaniowym zaSobie gminy i niezamelDowana na 
pobyt Stały, w rozumieniu przepiSów o ewiDencJi luD-
ności i DowoDach oSobiStych, a także oSoba 
nie zamieSzkuJąca w lokalu mieSzkalnym i zamelDo-
wana na pobyt Stały w lokalu, w którym nie ma możli-
wości zamieSzkania.

1 art. 2 UstaWy O POMOcy sPOłecznej z dnIa 12 Marca 2004 r., dz.U.nr 175 poz.1362
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wSparcie Społeczne to:
1.schronienie czyli ogrzewalnie, noclegownie, schroniska, mieszkania 

wspierane, samodzielne mieszkania.
2.Przychód czyli jedzenie, odzież, woda.
3.aktywność czyli edukacja, praca, czas wolny/integracja.
4.Wsparcie ekonomiczne czyli wsparcie finansowe.

opieka zDrowotna obeJmuJe:
1.zdrowie fizyczne czyli choroby, szczepienia, kontrola epidemiologiczna.
2.zdrowie psychiczne/ ostre stany psychiczne czyli zaburzenia i problemy 

psychiczne, konsultacje/edukacja, wsparcie w społeczności.
3.Uzależnienia czyli terapia, doradztwo i edukacja, kontrola uzależnienia.

weDług materiałów rząDowych, naJczĘStSzymi powoDami 
bezDomności Są:
 
1.   rozpad rodziny, 
2.   eksmisje, 
3.   powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, 
4.   brak stałych dochodów, 
5.   przemoc w rodzinie, 
6.   brak tolerancji społecznej, 
7.   uzależnienia, 
8.   likwidacja hoteli pracowniczych, 
9.   opuszczenie domu dziecka, 
10. powrót ze szpitala psychiatrycznego, 
11. uchodźstwo. 

Bezdomni, którzy niedawno stracili swoje domy, na początku wstydzą się swojej 
sytuacji, szukają dróg wyjścia, starają się dbać o higienę. z czasem jednak następuje 
zobojętnienie, pojawia się postawa pogodzenia z sytuacją, bowiem wyjście z niej 
wydaje się niemożliwe. Przestają być istotne spojrzenia przechodniów. Pojawia się po-
czucie bycia w błędnym kole: brak pracy uniemożliwia samodzielność, a praca jest nie 
do zdobycia. następuje adaptacja do życia w bezdomności, wycofywania się, apatii, 
bierności. Ludzie poddawani wykluczeniu społecznemu, z czasem stają się więc bez-
domni także w wymiarze psychologicznym, kulturowym, etyczno-moralnym. dlatego 
największe szanse na wyjście z bezdomności mają osoby, które żyją w niej najkrócej.

wSparcie można poDzielić na Dwie czĘści: 



świaDczenia przySługuJące bezDomnym
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zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., celem pomocy 
społecznej jest zaspokojenie potrzeb życiowych osób z rodzin oraz zapewnie-
nie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (art.2,3). 
Powinna także zapobiegać trudnym sytuacjom. Bezdomność stanowi powód 
udzielania pomocy społecznej (art.7, pkt.4) wówczas, gdy bezdomni nie mają 
żadnych źródeł utrzymania lub gdy ich dochód nie przekracza najniższej emerytury.

Prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych mają przede wszystkim osoby 
pozostające bez źródeł utrzymania – mogą uzyskać zasiłek stały, okresowy lub 
celowy.

oSobie bezDomneJ przySługuJą naStĘpuJące świaDczenia:

1. przyDzielenie tymczaSowego mieJSca noclegowego (art.17)

2. otrzymanie bielizny, oDzieży, obuwia (art.17)

3. JeDen gorący poSiłek Dziennie (art.17)

4. uSługi opiekuńcze (art.17)

5. pogrzeb (art.17)

6. pomoc SocJalna, poraDnictwo prawne i pSychologiczne 
(art. 46)

7. Jeżeli JeSt oSobą niezDolną Do pracy lub Jeśli JeSt oSobą  
powyżeJ: kobieta 60 l., mĘżczyzna 65 l.  i nie nabyła upraw-
nień Do świaDczeń zuS-u, zaSiłek Stały lub zaSiłek okreSowy 
(art.37, 38) 

8. pomoc w załatwianiu Spraw urzĘDowych (art.45)

9. pomoc w znalezieniu mieJSca w Domu pomocy SpołeczneJ 
lub innym zakłaDzie opiekuńczym – za zgoDą zaintereSowa-
nego, ze wzglĘDu na Stan zDrowia (art.51,52)

10. z chwilą ukończenia 75 r. życia oSobie przySługuJe zaSiłek 
pielegnacyJny



inStytucJe zaJmuJące SiĘ opieką naD bezDomnymi
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Pomoc osobom bezdomnym świadczą instytucje administracji rządowej  
i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

1. inStytucJe aDminiStracJi publiczneJ:
• Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej
• Urzędy Wojewódzkie wydziały polityki społecznej
 POMOc BezPOŚrednIa:
• gminy -  jednostki pomocy społecznej
• służba zdrowia
• Policja

2. organizacJe pozarząDowe
• towarzystwo Pomocy im. Brata alberta
• caritas
• MOnar - Markot
• stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym
• Inne organizacje lokalne, świadczące pomoc bezdomnym (np. Polski komitet 

Pomocy społecznej, Otwarte drzwi, arka)

główne zaDania organizacJi charytatywnych:
• pomoc najbardziej potrzebującym w każdej chwili i zapewnienie im miejsca 

do spania oraz posiłku
• zapewnienie odzieży, obuwia, bielizny
• zapewnienie opieki lekarskiej
• zapewnienie możliwości utrzymania higieny osobistej
• pomoc w zdobyciu miejsca w domu opieki społecznej
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
• poradnictwo prawne
• pomoc w znalezieniu pracy
• pomoc w znalezieniu mieszkania
• poradnictwo psychologiczne



roDzaJe placówek Dla oSób bezDomnych
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noclegownie 
przeznaczane są dla bezdomnych skierowanych przez Ośrodki Pomocy spo-
łecznej, Policję i inne, nie mających żadnego schronienia. Pomoc udzielana w 
nich ma charakter doraźny, dając możliwość nocnego pobytu zgodnie z regula-
minem placówki oraz zapewniając dodatkową pomoc.

SchroniSka Dla bezDomnych 
mieszczą się przede wszystkim w większych skupiskach miejskich. Placówki te 
oferują swoim podopiecznym dach nad głową, nocleg, posiłek, odzież, środki 
higieny. nie są miejscem stałego pobytu osób bezdomnych. charakterystycz-
na jest dla nich duża rotacja podopiecznych. Prowadzona jest pomoc i praca 
socjalna. niektóre schroniska prowadzą też działalność kulturalno-oświatową 
i obejmują podopiecznych opieką duszpasterską. Podopieczni w schroniskach 
zobowiązani są do pracy wedle swoich możliwości oraz stanu zdrowia. sami 
utrzymują porządek domu oraz terenu placówki. Wykonują też prace związane 
z prowadzeniem kuchni, kotłowni i inne.

Domy Dla Samotnych matek 
przeznaczone są dla kobiet z dziećmi, odrzuconych przez rodzinę i najbliższe 
środowisko. są to kobiety posiadające bardzo małe dzieci oraz oczekujące naro-
dzin dziecka. Mają one możliwość skorzystania z pomocy socjalnej, niektórych 
porad prawnych i psychologicznych. Mieszkanki domów same dbają o porzą-
dek w domu, gotują, piorą, angażują się w prace porządkowe u darczyńców. 
Opiekują się małymi dziećmi. dzieci w wieku szkolnym uczęszczają do szkoły.

hoStele pomocy SpołeczneJ 
przeznaczone dla bezdomnych mających trwały związek z miejscem, w którym 
znajduje się hostel pomocy, poprzez zameldowanie, pracę i dla tych, którzy 
chcą się usamodzielnić. Pobyt ogranicza się zwykle do sześciu miesięcy, z możli-
wością przedłużenia na rok. W placówce prowadzi się pomoc socjalną.

Domy Dla oSób StarSzych i chorych 
maja charakter domów pobytu stałego, a nawet dożywotniego, dla ludzi star-
szych, niepełnosprawnych i chorych. Mieszkańcy tego rodzaju placówek nie 
stracili swych domostw, ale ze względu na brak jakiejkolwiek pomocy nie mogli 
w nich pozostać.
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Domy aktywności życioweJ 
przeznaczone dla najmłodszej grupy bezdomnych, niezaradnych życiowo. Mają 
na celu przygotowanie podopiecznych do samodzielności życiowej
wSpólnoty 
(np. arka)

pogotowia interwencJi SpołeczneJ 
(niosą pomoc bezdomnym głównie spoza ośrodków, schronisk i hosteli)

JaDłoDaJnie 
wydające gorące posiłki dla bezdomnych

punkty pomocy SanitarneJ, rzeczoweJ i wyDawania żywności

Domy Dziennego pobytu 
m.in. dla ofiar przemocy

ogrzewalnie
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w pierwSzym etapie pracownik kieruJe taką oSobĘ Do ogrzewalni

Osoba bezdomna uzyska tam informację o innego rodzaju możliwościach po-
mocy, niż tylko schronienie.
nastĘPnIe PracOWnIk sOcjaLny:
• ustali właściwą gminę dla osoby szukającej pomocy
• nawiąże kontakt z pracownikiem socjalnym właściwego Ośrodka Pomocy społecznej
• określi przyczyny bezdomności, oczekiwania i potrzeby danej osoby bezdomnej
• dokona diagnozy wstępnej oraz oceny możliwości osoby i zakwalifikuje ją do 

odpowiedniej placówki
• pomoże w skompletowaniu niezbędnych dokumentów (dowodu tożsamości, 

dokumentów ubezpieczeniowych)
• pomoże w rejestracji w Urzędzie Pracy
• umożliwi osobie potrzebującej dostęp do lekarza pierwszego kontaktu
•  motywuje do podjęcia i kontynuacji leczenia, kompletowania dokumentacji 

lekarskiej dla potrzeb zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności i komisji 
lekarskiej zUs

• występuje w imieniu osoby potrzebującej do odpowiednich instytucji, w celu 
uzyskania niezbędnych dokumentów dla zUs, np. świadectw pracy

każDa oSoba, 

nieraDząca Sobie w życiu, a chcąca zmienić 
SwoJą SytuacJĘ, może zwrócić SiĘ o pomoc Do 
naJbliżSzeJ JeDnoStki pomocy SpołeczneJ. 

pracownicy SocJalni Służą bezpośreDnią pomo-
cą i pomagaJą potrzebuJącym w oDnalezieniu SiĘ 
w noweJ rzeczywiStości.

pracownicy SocJalni
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• motywuje osobę potrzebującą do podjęcia leczenia uzależnień i utrzymania abstynencji
• udziela informacji o warunkach i możliwościach korzystania z różnych form pomocy
• podejmuje inne działania, uwzględniające sytuację osoby bezdomnej i jej 

decyzję o rozszerzeniu zakresu pracy socjalnej

koleJny etap to Skierowanie oSoby bezDomneJ Do SchroniSka 
W scHrOnIskU POdejMOWane sĄ nastĘPUjĄce dzIałanIa: 
•  diagnoza socjalno-bytowa i sytuacja prawno-alimentacyjna osoby bezdomnej
•  sporządzany plan pomocy potrzebującemu
• tworzy się i realizuje z osobą bezdomną kontrakty socjalne, np. indywidualny 

program wychodzenia z bezdomności
• nawiązuje i monitoruje współpracę osoby potrzebującej z kIs i cIs
• nawiązuje i przywraca kontakty z członkami rodziny osoby bezdomnej, za jej 

zgodą, oraz pomaga w odnawianiu więzi rodzinnych
• sprawdza możliwości uzyskania przez osobę bezdomną pomocy ze strony krewnych
• udziela pomocy w załatwianiu spraw związanych z przydziałem lokalu miesz-

kalnego lub odzyskaniem utraconego mieszkania
• zachęca do podejmowania przez osobę bezdomną aktywności wewnątrz i na 

zewnątrz placówki, poprzez:
a) prace społecznie użyteczne
b) podejmowanie innych działań wspierających, np. kontakty ze specjalistami
• pomaga w pracy nad rozwiązaniem problemu choroby alkoholowej, poprzez:
a) przedstawianie podjęcia leczenia, jako warunku kolejnych form pomocy
b) współpracę z poradniami leczenia uzależnień
c) monitoring uczestnictwa w terapii
d) wspieranie w procesie utrzymywania abstynencji.



obowiązki właDz gminnych wobec bezDomnych
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POMOc OsOBOM BezdOMnyM jest zadanIeM WłasnyM gMIny O cHa-
rakterze OBOWIĄzkOWyM. 
Oznacza to, że gmina ma obowiązek wygospodarować środki finansowe na 
różnego rodzaju formy wsparcia osób bezdomnych.
W imieniu gminy pomoc jest realizowana przez Ośrodki Pomocy społecznej 
znajdujące się w gminach lub na ich zlecenie przez:
• organizacje pozarządowe 
• kościoły katolickie i inne związki wyznaniowe

generalną zasadą jest, iż pomocy udziela ta gmina, na terenie której przeby-
wa osoba bezdomna na stałe (miejsce stałego pobytu) lub gmina ostatniego 
zameldowania na pobyt stały (art.17,18).

W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiega-
jącej się o świadczenia oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą jest 
gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenia (art.101)

pomoc uDzielona w mieJScu pobytu ograniczona JeSt Do na-
StĘpuJących świaDczeń:
1. zasiłku stałego, przysługującego:
• pełnoletniej osobie samotnej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodo-
wego osoby samotnie gospodarującej

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy, 
jeżeli jej dochód lub dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie

2. zasiłku okresowego – przysługuje ze względu na: długotrwałą chorobę, nie-
pełnosprawność, bezrobocie, itp.

3. zasiłku celowego – czyli pomoc na pokrycie wydatków na świadczenia zdro-
wotne, pokrycie kosztów pogrzebu, itp.

4. opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 
z zatrudnienia lub pozostaje na bezpłatnym urlopie w związku z koniecznością opie-
ki nad osobą długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny

 5. interwencji kryzysowej – zespół działań podejmowanych na rzecz osób i ro-
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dzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania dysfunkcji – w ra-
mach interwencji udziela się poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia 
dostępnego przez całą dobę.

 6. udzielania schronienia, wydania posiłku, ubrania.
 7. usług opiekuńczych.

Bezdomny, chcący skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej, przy składaniu 
wniosku powinien udokumentować czasowe zameldowanie lub potwierdzić 
miejsce pobytu w noclegowni lub schronisku. 

adresy OŚrOdkÓW POMOcy sPOłecznej W załĄcznIkU str. 25



DowóD oSobiSty i zamelDowanie
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1.DowóD oSobiSty. 
Pracownik jednostki pomocy społecznej pomoże w załatwieniu formalności.
dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce po-
bytu stałego. W przypadku braku miejsca stałego pobytu – według ostatnie-
go miejsca stałego pobytu tej osoby.
Osoba, nieposiadająca dokumentu tożsamości, praktycznie funkcjonuje 
poza społeczeństwem. nie jest w stanie załatwić żadnej sprawy urzędowej 
– dla pracowników urzędów publicznych po prostu nie istnieje, bo nie jest 
w stanie udokumentować swojej tożsamości. W związku z tym, bezdom-
ny, chcący zmienić swoją sytuację, powinien zacząć od uzyskania dowodu 
osobistego.
Organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej pomagają w wy-
pełnieniu formalności, niezbędnych przy staraniu się o dowód osobisty.

dO WnIOskU naLeŻy dOłĄczyć:
• dwie fotografie
• odpis skrócony aktu urodzenia
• odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym 

nazwisku
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2.zamelDowanie. 
Osoba przebywająca na terenie Polski ma obowiązek zameldowania się w 
miejscu stałego pobytu lub czasowego ( ponad 2 miesiące) każdy, kto prze-
bywa w danej miejscowości, pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, ma 
obowiązek zameldować się na pobyt stały lub tymczasowy. 

zamelDowanie umożliwia:
• zatrudnienie
•  pomoc od gminy
• udział w wyborach
 

Meldując się należy przedstawić dowód osobisty i potwierdzenie, że rzeczy-
wiście osoba przebywa pod adresem, pod którym chce być zameldowana. 
Potwierdzenia może dokonać np. właściciel lokalu posiadający dokument 
prawny potwierdzający jego prawo do lokalu.
Meldunek uzyskuje się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce 
pobytu. 
W zastępstwie osoby chcącej się zameldować, może ją zgłosić inna osoba.
 

iStnieJe możliwość otrzymania zaSiłku celowego na 
opłatĘ za DowóD.

oSoba, która uchyla SiĘ oD obowiązku poSiaDania 
Dokumentu StwierDzaJącego tożSamość, poDlega 
karze ograniczenia wolności Do 1 mieSiąca lub karze 
grzywny. DowóD oSobiSty JeSt JeDynym Dokumentem, 
Do poSiaDania którego zobowiązani Są wSzyScy 
obywatele rp.



inDywiDualny program wychoDzenia 
z bezDomności
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Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wycho-
dzenia z bezdomności. Program opracowuje pracownik socjalny ośrodka 
pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby bez-
domnej, przy udziale osoby zainteresowanej. 
Program zapewnia wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności: 

POLega na WsPIeranIU OsOBy BezdOMnej W rOzWIĄzanIU PrOB-
LeMÓW ŻycIOWycH, W szczegÓLnOŚcI rOdzInnycH I MIeszkanIO-
WycH Oraz POMOcy W UzyskanIU zatrUdnIenIa (art.49). 

Program może być również opracowany przez pracowników socjalnych in-
nych niż Ośrodka Pomocy społecznej, np. pracowników schroniska lub noc-
legowni, w której przebywa bezdomny. Osoba objęta programem podlega 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, co oznacza, że może korzystać z usług służby 
zdrowia tak, jak inni obywatele.



opieka zDrowotna
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ubezpieczeniu zDrowotnemu poDlegaJą bezDomni, niepracuJący:
• emeryci i renciści 
• bezrobotni, zarejestrowani w urzędzie pracy
• osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne
• osoby pobierające zasiłek stały
• osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku z tytułu sa-

motnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego pobierania

• osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego
• dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
• kobietom w ciąży, w okresie porodu i połogu
• osoby bezdomne, objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.
• zgłoszeni w urzędzie pracy

jeśli bezdomny nie jest objęty ubezpieczeniem, dokumentem potwierdzającym jego 
prawo do świadczeń zdrowotnych, będzie decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) 
gminy, właściwej ze względu na miejsce pobytu. taka decyzja wydawana jest osobie 
spełniającej kryteria dochodowe, jeśli jej sytuację życiową i finansową potwierdzają 
pracownicy opieki społecznej podczas wywiadu środowiskowego.  

Warunkiem otrzymania decyzji jest także posiadanie obywatelstwa polskiego i za-
mieszkiwanie w Polsce. zasady powyższe dotyczą wszystkich nieubezpieczonych.  

decyzja organu samorządowego może być wydana m.in. na wniosek zainteresowane-
go, ale w przypadku stanu nagłego, wniosek składa świadczeniodawca niezwłocznie 
po udzieleniu świadczenia. Wniosek może również złożyć pracownik socjalny, opieku-
jący się bezdomnym. 
 
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji samorządu przysługuje 
do 90 dni, chyba że w tym czasie pacjent został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.  
 
W przypadku osób przewlekle chorych istnieje możliwość skorzystania z pielęgniar-
skiej opieki długoterminowej w miejscu pobytu oraz ze stacjonarnej opieki w zakła-
dach pielęgnacyjno-opiekuńczych. 



pomoc na rynku pracy
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oSoba bezDomna, zareJeStrowana Jako bezrobotna ma obowiązek:
• zgłaszać się regularnie, w wyznaczonych terminach, do urzędu pracy
• być gotowa do przyjęcia proponowanej pracy lub szkolenia
• informować urząd o zmianach swojej sytuacji
• aktualizować dane przekazane urzędowi w trakcie rejestracji

oSoby bezDomne mogą korzyStać z aktywnych form pracy:
• szkolenia
• poradnictwo zawodowe
• pośrednictwo pracy
• usługi eUres (sieć europejskich służb zatrudnienia)
Ustawa z dn. 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym pozwoliła otworzyć 
centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Placówki te są prze-
znaczone dla osób bezdomnych, które chcą poprawić swoją sytuację i zdobyć 
nowe umiejętności zawodowe, przydatne na rynku pracy.
Usługi świadczone przez centrum:
• reinterpretacja społeczna i zawodowa
• kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych
• nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie
• nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem
• uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi

bezDomny poSzukuJący pracy 

zgłaSza SiĘ Do powiatowego urzĘDu pracy, właś-
ciwego ze wzglĘDu na zamelDowanie w mieJScu 
Stałego lub czaSowego pobytu. Jeżeli nie JeSt 
zamelDowany – Do mieJSkiego urzĘDu pracy, na 
którego obSzarze przebywa.
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inDywiDualny program zatruDnienia SocJalnego.
Podpisanie programu jest warunkiem przyjęcia do centrum. Program jest ro-
dzajem kontraktu, który określa obowiązki uczestnika i ujmuje jakiego wsparcia 
udziela centrum Integracji społecznej.

OsOBa BezdOMna, reaLIzUjĄca PrOgraM POdLega UBezPIeczenIU 
zdrOWOtneMU. Okres PrzeByWanIa W centrUM trWa dO 18 MIesIĘcy. 
BezdOMnI, nIezaMeLdOWanI na terenIe na ktÓrej dzIała centrUM, 
MOgĄ kOrzystać z POMOcy cIs, jeŻeLI dysPOnUje OnO WOLnyMI MIej-
scaMI. nIezBĘdne jest skIerOWanIe WydaWane Przez OŚrOdkI POMOcy 
sPOłecznej – naLeŻy WIĘc W PIerWszej kOLejnOŚcI zWrÓcIć sIĘ dO 
OPs.

adresy centrÓW I kLUBÓW IntegracjI sPOłecznej W załĄcznIkU str. 34



przyczyny bezDomności
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andrzej Przymeński określa bezdomność jako sytuację osób, które w okre-
ślonym czasie nie posiadają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie 
schronienia, które mogłyby uważać za swoje i które zaspokajałoby podstawowe 
potrzeby mieszkaniowe. jednak nie każda sytuacja czasowego pozbawienia 
dachu nad głową wystarcza do zaliczenia danej osoby do grona bezdomnych. 

człowiek nieposiadający domu, nocujący w różnych miejscach: na dwor-
cach, klatkach schodowych, w parkach, na działkach, w opuszczonych domach, 
w wagonach stojących na bocznicy      -     to człowiek bezdomny, z wyboru lub 
z konieczności.

Ludzie bezdomni z wyboru, stanowią niewielką grupę bezdomnych, 
twierdzą, że wybierają wolność i wędrują po kraju i świecie. Wybór ten jest 
najczęściej podyktowany zaburzeniami natury psychicznej.

Przykładem bezdomności z konieczności są kobiety uciekające przed 
mężem alkoholikiem, znęcającym się nad rodziną lub niezamężne kobiety 
w ciąży, nie wytrzymujące presji otoczenia lub wręcz wyrzucane z domu. 
niewielką grupę stanowią emeryci i renciści, którzy z różnych przyczyn 
pozostali sami w życiu. Wśród nich są osoby otrzymujące niskie świadcze-
nia      -     stracili swoje mieszkania z powodu niemożliwości płacenia wyso-
kiego czynszu. W schroniskach oczekują na przydział mieszkania socjalnego. 
Pojawiła się także nieznana dotąd kategoria młodych robotników, którzy na 
skutek bezrobocia i likwidacji hoteli robotniczych, popadają w bezdomność.

przyczyny bezDomności
 
Podział dokonany przez eugeniusza Moczuka. Wyróżnia on przyczyny wynikające:
a) z sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, w tym wzrostu bezrobocia, postę-

pującej likwidacji hoteli robotniczych, braku miejsc w szpitalach, zakładach 
opiekuńczych, domach pomocy społecznej, braku opieki nad wychowan-
kami domów dziecka po ukończeniu 18 lat, braku ośrodków dla nosicieli 
wirusa HIV;

b) z sytuacji prawnej, polegającej na możliwości wyeksmitowania lokatora 
„do nikąd” za długi i zaległości w opłatach czynszowych;

c) z przyczyn związanych z patologiami, w tym z powodu alkoholizmu, prze-
stępczości, odrzucenia lub braku opieki ze strony najbliższych, rozwodu 
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lub trwałego rozpadu więzi formalnych lub nieformalnych, prostytucji kobiet, 
przemocy w rodzinie;

d) z przyczyn natury socjopsychologicznej, w tym świadomego wyboru innego 
sposobu życia, odrzucenia obowiązującego systemu wartości;

e) przyczyn osobowościowych, w tym poczucia niższości, osamotnienia, wsty-
du, przekonania o złym świecie i ludziach;

f ) czynniki związane z zakłóconym procesem socjalizacji w grupach pierwot-
nych, w tym złego przygotowania do samodzielnego życia, brakiem możli-
wości samodzielnego mieszkania, niemożnością zamieszkania z najbliższymi 
po rozwodach, separacjach, powrotach z więzienia; 

g) przyczyny związane z nieumiejętnością przystosowania się do sytuacji spo-
łeczno-ekonomicznej, w tym poddawanie się przedmiotowemu traktowaniu 
przez pracodawców, brakiem możliwości zatrudnienia się za godziwą płacę; 

h) przyczyny związane z nieprzystosowaniem się do sytuacji obyczajowo-kultu-
rowej, w tym traktowanie współmałżonków jako własności, rozwody, nieło-
żenie na rodzinę;

i) przyczyny związane z piciem i nadużywaniem alkoholu;

Żadna instytucja nie ma wpływu na wyjście bezdomnego ze stanu, w jakim się 
znalazł. Wyjście z tak trudnego położenia może dokonać się tylko w sercu czło-
wieka i to na skutek głębokiej przemiany duchowej. Wielu ludziom udało się. 
Podsumowując, dużą rolę odgrywa czas. Im dłużej człowiek pozostaje bezdomny, 
tym łatwiej traci wiarę i nadzieję, że jego los może pewnego dnia odmienić się. 



inStytucJe uDzielaJące pomocy oSobom 
bezDomnym 
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a) mieJSkie ośroDki pomocy 
SpołeczneJ
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
14-300 morąg ul.dworcowa 9 
tel./ fax. 757 82 58
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-400 kętrzyn, ul. górna 8 
tel. 89 7512901; fax. 89 7517411
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-430 korsze, ul. Mickiewicza 13 
tel. 89 7540004; fax. 89 7541188
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
10-015 olsztyn, al. Piłsudskiego 61a 
tel. 89 5340414; fax. 89 5340538     
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-015 olsztynek, ul.Świerczewskiego 19 
tel. 89 5192694; fax. 89 5192694
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej  
82-300 elbląg, ul. Winna 9 
tel. 55 230-60-00; fax 55 230-60-02
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
14-500 braniewo, ul. rzemieślnicza 1 
tel. 55 644 55 11, fax 55 644 55 11
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
13-100 nidzica, ul.kolejowa 5 
tel. 89 6252679; fax. 89 6252914
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
14-100 ostróda, ul. Olsztyńska 2 
tel. 89 6462201; fax. 89 6429771
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-200 bartoszyce, ul.Pieniężnego 10a 
tel. 89 7626224; fax. 89 7622981
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
14-230 zalewo, ul.traugutta 4 
tel. 89 7588107; fax. 89 7588961

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-230 bisztynek, ul.kościelna 39 
tel. 89 7188031; fax. 89 7188146
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-220 górowo iławeckie, ul.armii 
czerwonej 7, tel. 89 7611690
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-500 giżycko, ul.Mickiewicza 33 
tel. 87 4285606; fax. 87 4284042
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-320 Jeziorany, pl. zamkowy 4 
tel. 89 7181133; fax. 89 7181133
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
13-300 nowe miasto lubawskie, ul.rynek 1 
tel. 56 4742205
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-430 korsze, ul.Mickiewicza 13 
tel. 89 7540004
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
14-260 lubawa, ul. rzepnikowskiego 9a 
tel. 89 645 28 55; fax. 89 645 25 58
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-700 mrągowo, ul. Wyspiańskiego 1 
tel. 89 7413442, 7416590; fax. 89 7413024

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-010 barczewo, ul.Mickiewicza 40 
tel. 89 5149798

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-440 reszel, ul.kolejowa 25a 
tel. 89 7550233; fax. 89 7550233

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-300 biskupiec, ul.kościuszki 4 
tel. 89 7152662; fax. 89 7152260  
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Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
11-040 Dobre miasto, ul.fabryczna 6 
tel. 89 6161270; fax. 89 6161270

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
19-300 ełk, ul.Piłsudskiego 8 
tel. 87 6212381; fax. 87 6212383

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
14-200 iława, ul.grunwaldzka 6a 
tel. 89 6484124; fax. 89 6487190

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
19-400 olecko, ul.kolejowa 31 
tel. 87 5204233; fax. 87 5204233

b) mieJSko-gminne ośroDki 
pomocy SpołeczneJ

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej
14-240 Susz, ul.Wybickiego 6 
tel./ fax. 55 2787841

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej
14-310 miłakowo, ul.Olsztyńska 16 
tel. 89 7587161; fax. 89 7587480

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
14-530 frombork, ul.Młynarska 5 
tel. 55 2437535

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
12-200 pisz, ul.Wąglicka 1 
tel. 87 4233654; fax. 87 4233654

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
11-210 Sępopol, pl. 22 Lipca 7 
tel. 89 7613161; fax. 89 7613300

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
11-600 węgorzewo, ul.kraszewskiego 40 
tel. 87 4272226; fax. 87 4274251

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
14-140 miłomłyn, ul.twarda 12 
tel. 89 6473124 w. 31; fax. 89 6473212

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
14-420 młynary, ul.dworcowa 25 
tel. 55 2486374; fax. 55 2486374

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
14-520 pieniężno, ul.generalska 8 
tel. 55 2436363

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
82-340 tolkmicko, ul.sportowa 1 
tel. 55 2316326; fax. 55 2316324

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
19-500 gołdap, pl. zwycięstwa 8 
tel. 87 6150481; fax. 87 6150481

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
12-250 orzysz, ul.rynek 5 
tel. 87 4237780

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
11-520 ryn, pl. Wolności 2 
tel. 87 4218069 

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
12-130 pasym, ul.rynek 8 
tel. 89 6212043; fax. 89 6212010

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
14-220 kisielice, ul.daszyńskiego 5 
tel. 55 2756121 w. 25

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
14-400 pasłęk, ul.3 Maja 16 
tel. 55 2484420; fax. 55 2484449
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Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
11-130 orneta, ul.1 Maja 6 
tel. 55 2421627; fax. 55 2422395

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
11-730 mikołajki, ul.kolejowa 7 
tel. 87 4216318 w. 35; fax. 87 4216396

Powiatowe centrum Pomocy rodzinie  
14-500 braniewo, ul. kościuszki

c) gminne ośroDki pomocy 
SpołeczneJ

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
13-206 płośnica, ul. dworcowa 52

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
82-316 milejewo 84 
tel. 55 2312284 w. 46; fax. 55 2312215

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
19-520 banie mazurskie, 
ul. M.konopnickiej 26, tel: 87 615 73 16; 
87 615 71 72 w. 23; fax: 87-615-73-16

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
82-300 elbląg, ul.Browarna 85 
tel. 55 237 10 65, 55 237 10 66

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-410 barciany, ul.Piotrowskiego 1 
tel. 89 7531187; fax. 89 7531187

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
12-140 świętajno, ul. spółdzielcza 4 
tel./fax 89 622-62-50

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-260 fijewo 73 
tel. 89 6452612 w. 133; fax. 89 
6452318

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-610 pozezdrze, ul.1 Maja 1 
tel. 87 4279006 w. 44; fax. 87 4279333

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
82-335 gronowo elbl., ul.łączności 3 
tel. 55 2315610; fax. 55 2315610

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-105 łukta, ul.Mazurska 10 
tel. 89 6475145; fax. 89 6475145

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
19-330 Stare Juchy, ul.ełcka 8 
tel. 87 6199431

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-120 Dąbrówno, ul.agrestowa 2 
tel. 89 6474468

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
82-325 markusy 84 
tel. 55 2317127; fax. 55 2317324

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-700 mrągowo, ul.Brzozowa 24 
tel. 89 7413307; fax. 89 7413307

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
12-114 rozogi, ul.22 Lipca 22 
tel. 29 7226002 w. 34; fax. 29 7226055

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
12-120 Dźwierzuty, ul.niepodległości 6 
tel. 89 6211232 w. 317; fax. 89 6211232

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-526 płoskinia  
tel. 55 2431360; fax. 55 2431360

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-710 piecki, pl. 1 Maja 6 
tel. 89 7421078; fax. 89 7421078

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
19-404 wieliczki, ul.Lipowa 53 
tel. 87 5214225 w. 34; fax. 87 5214277

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-220 górowo iławeckie, 
ul.kościuszki 17 
tel. 89 7611133; fax. 89 7611133
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gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-405 wilczęta 84 
tel. 55 2487529

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-420 Srokowo, pl. rynkowy 1 
tel. 89 7534006 w. 33; fax. 89 7534290

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
13-111 Janowiec kośc. 79 
tel. 89 6262065

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-606 budry, al. Wojska Polskiego 25 
tel. 87 4278003 w. 32

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
12-100 Szczytno, ul.Polska 24 
tel. 89 6240184

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-400 kętrzyn, ul.sikorskiego 53a 
tel. 89 7514129; fax. (089) 7514129

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
19-300 ełk, ul.Małeckich 2 
tel. 87 6105182

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
13-113 Janowo, ul.Przasnyska 51 
tel. 89 6264091

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-311 kolno 38 
tel. 89 7163293

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
19-314 kalinowo, ul.Mazurska 11 
tel. 87 6298416 w. 26; fax. 87 6298417

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
12-160 wielbark, ul.grunwaldzka 1 
tel. 89 6218003; fax. 89 6218106

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-100 lidzbark warm., ul.krasickiego 1 
tel. 89 7673274 w. 19; fax. 89 7673274 w. 13

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-612 kruklanki, ul.22 Lipca 10 
tel. 87 4217002 w. 39; fax. 87 4217002

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-407 godkowo  
tel. 55 2497210 w. 37

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-135 lubomino, ul.kopernika 7 
tel. 89 6160721 w. 35; fax. 89 6160766

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
19-335 prostki, ul.1 Maja 44b 
tel. 87 6112229; fax. 87 6112079

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-200 bartoszyce, ul.Pieniężnego 10a 
tel. 89 7621890; fax. 89 7621892

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-521 lelkowo 15 
tel. 55 2448184; fax. 55 2448184

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-330 małdyty, ul.kopernika 13b 
tel. 89 7586195; fax. 89 7586093

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-510 wydminy, ul.grunwaldzka 74 
tel. 87 4210019 w. 21; fax. 87 4210019 

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-001 Dywity, ul.Olsztyńska 32 
tel. 89 5120160 w. 24; fax. 89 5120124

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-100 ostróda, ul.11 Listopada 7 
tel. 89 6467267; fax. 89 6467267

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-500 braniewo, ul.Moniuszki 5 
tel. 55 2432038

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-036 gietrzwałd 24 
tel. 89 5123231 w. 14; fax. 89 5123118 
 
gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-411 rychliki 53 
tel. 55 2488414

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-030 purda  
tel. 89 5122278; fax. 89 5122278  
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gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-513 miłki, ul.Mazurska 2 
tel. 87 4211060 w. 41; fax. 87 4211007

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
14-200 iława, ul.andersa 2a 
tel. 89 6490817; fax. 89 6494882

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-034 Stawiguda, 101 
tel. 89 5126202; fax. 89 5126475

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
12-122 Jedwabno, ul.1 Maja 63 
tel. 89 6213059 w. 11; fax. 89 6213094

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
19-504 Dubeninki, ul.Mereckiego 27 
tel. 87 6158120; fax. 87 6158120

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-008 świątki 1 
tel. 89 6169883 w. 18; fax. 89 6169822

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-106 kiwity 28 
tel. 89 7660947

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-500 giżycko, ul.Mickiewicza 33 
tel. 87 4299962 fax. 87 4299976

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
11-731 Sorkwity, ul.Olsztyńska 16a 
tel. 89 742 81 79 w. 214; fax. 89 74 28 179

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
13-124 kozłowo 61 
tel. 89 6267035

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
19-420 kowale oleckie, ul.kościuszki 44 
tel. 87 5238248; fax. 87 523827

d) SchroniSka i noclegownie 
świaDczące uSługi na rzecz 
oSób bezDomnych  
w  woJewóDztwie 
warmińSko – mazurSkim.

dom noclegowy – zarząd rejonowy 
Polskiego komitetu Pomocy społecznej
Pieniężnego 10 a bartoszyce
89 762 97 74

noclegownia stowarzyszenia Pomocy 
społecznej „socjal”elbląska  37 
braniewo
55 620 81 00;  55 620 81 07

Punkt Hostelowy - stowarzyszenie 
Pomocy społecznej „socjal”
rzemieślnicza 1 braniewo 
55 620 81 00; 55 620 81 07; 556 44 21 85

Powiatowy dom Pomocy społecznej
królewiecka 35 braniewo
55 644 24 92

katolicki Ośrodek Wsparcia dla dzieci 
i MłodzieżyBłogosławionej reginy 
Portman 4 braniewo
55 243 25 73

dom Św. Ojca Pio caritas diecezji ełckiej
kościuszki 27 ełk
87 629 02 60; 504070405

dom dla Osób Bezdomnych i naju-
boższych „Monar Markot”
kościuszki 19 ełk 
87 562 55 78, 501 640 837

Miejsce schronienia
dąbrowskiego 6/12 giżycko
87 428 56 06

Lokal przeznaczony na tymczasowe 
schronienie
sienkiewicza 18 butowo 14-220 kisielice
55 275 64 41
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stowarzyszenie „Pomocni Ludziom” 
im. zenona noconia
rucewo 7 14-233 Jerzwałd
781 950 913; 781 950 914

dom rodzinny 
arklity 3 pow.kętrzyński
667-304-78; 89 753-22-03

Lokal socjalny dla Bezdomnych
krasickiego 6a reszel
89 755 02 33

noclegownia w Lidzbarku Warmińskim 
Lipowa 21 a lidzbark warmiński 
89 767 70 2

ewangelicki dom Opieki „arka”
Plac kościelny 5 mikołajki 
87 421 62 93  87 4216811

Przytulisko dla Osób Bezdomnych 
(mężczyzn)
traugutta 10a nidzica 
89 625 29 14 w. 20; 660 710 815
noclegownia. stowarzyszenie
 „Otwarte drzwi”
al. zwycięstwa 3a  olecko 
87 523 99 65

dom Pielgrzyma
gietrzwałd
89 512 31 02

dom Pielgrzyma
głotowo
89 616 12 93

dom Pomocy społecznej
grazymy 1
89 513 14 61
dom Pomocy społecznej 
łużycka 73 Dobre miasto
89 616 14 85
dom dla dzieci „nad jeziorem”
sienkiewicza 26 olsztynek
89 519 26 13

schronisko dla Osób Bezdomnych
sienkiewicza 15 ostróda
89 642 73 96

dom Odzyskanych dla Życia 
„MOnar-MarkOt
marwałd 56
89 647 44 44

Przytulisko przy chrześcijańskim 
stowarzyszeniu dobroczynnym
Przemysłowa 7 morąg
89 757 69 73   508 29 38 20

archidiecezjalne centrum charyta-
tywne im. jana Pawła II caritas 
archidiecezji Warmińskiej
grunwaldzka 45 olsztyn
89 523 64 02

schronisko dla Bezdomnych 
im. sabiny kusznierów 
towarowa 18 olsztyn
89 521 04 49

ambulatorium dla nietrzeźwych
Metalowa 5 olsztyn
89 533 12 90

dom dla Bezdomnych im. Św. Brata 
alberta 
nowodworska 49  elbląg
55 232 69 60; 55 236 13 31

Ośrodek Wsparcia i Interwencji kryzy-
sowej - dom dla Matek z Małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży
nowodworska 49 elbląg 
55 233 80 79

Pogotowie socjalne 
królewiecka 102 elbląg
55 234 11 41; 55 234 42 54

działdowskie centrum caritas
księżodworska  Działdowo
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e) ośroDki wSparcia

dom dziennego Pobytu 
królewiecka  24 braniewo
55 644 55 33

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
rzemieślnicza 1 braniewo
55 620 81 00

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
jagiełły 30 Działdowo
23 697 21 78

Ośrodek Interwencji kryzysowej  
„caritas”
księżodworska 23 Działdowo
23 697 27 04, 664028708

dom Św. Ojca Pio caritas diecezji ełckiej
kościuszki 27 ełk
87 629 02 60; 504070405

dom Św. Ojca Pio caritas diecezji 
ełckiej
kościuszki 17 ełk
87 629 02 60; 504070405

dom dla Osób Bezdomnych 
i najuboższych „Monar - Markot”
kościuszki 19 ełk
87 562 55 78, 501 640 837

stołówka MOPs 
Wojska Polskiego 24 ełk
87 610 01 29

Parafialny zespół „caritas” 
22 Lipca 19 kruklanki pow. giżycki
692 527 682

dzienny dom Pomocy społecznej 
grunwaldzka 6a iława
89 649 97 21

Magazyn Odzieży Używanej 
Obr. Westerplatte 5 iława
89 648 49 71

Polski czerwony krzyż zarząd rejonowy 
iława
89 648 29 38

stacja socjalna jahannitów i Miasta Iławy 
Obr. Westerplatte 5 iława
89 648 60 12

stołówka Miejskiego Ośrodka Pomocy 
społecznej 
sikorskiego 61 kętrzyn
663 748 536

Magazyn Miejskiego Ośrodka Pomocy 
społecznej 
górna 8 kętrzyn
89 751 29 01

dom dziennego Pobytu 
góreckiego 7 lidzbark warmiński
89 767 80 42
Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
Wyspiańskiego 7 mrągowo
89 741 34 42

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
Pl. 1-Maja 6 piecki, pow.mrągowski
89 742 21 44

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
Olsztyńska 16a Sorkwity pow.mrągowski
89 742 85 40

Ośrodek zdrowia w sorkwitach 
szkolna 3 Sorkwity pow.mrągowski
89 742 81 76

Ośrodek zdrowia w Warpunach 
jeziorna 1 warpuny pow.mrągowski
89 742 94 22

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
kolejowa 7 mikołajki pow.mrągowski
87 429 90 66

dzienny dom Pomocy społecznej 
działający przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy społecznej
kolejowa 5 nidzica 
89 625 29 14
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Polski czerwony krzyż zarząd rejonowy 
kolejowa 5 nidzica
89 625 31 47

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
rynek 1 nowe miasto lubawskie
56 472 96 40; 56 472 96 39; 56 472 96 38

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
rynek 1 biskupiec
56 474 52 49; 56 474 79 82; 56 474 79 85

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
Podleśna 1 mszanowo pow.nowomiejski
56 472 63 22; 56 472 63 24; 56 473 63 31

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
grodziczno 17a
56 472 93 27; 56 472 93 37

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
dworcowa 8 kurzętnik pow.nowomiejski
56 474 80 50; 56 474 80 51

jadłodajnia w kowalach Oleckich
kościuszki 29 kowale oleckie
87 610 00 69

stowarzyszenie „Otwarte drzwi” 
al.. zwycięstwa 3 a  olecko
87 523 99 65

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
Lipowa 11 Jonkowo pow. olsztyński 
89 523 77 64

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
Olsztyńska 10 Stawiguda pow.olsztyński
89 512 62 02

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
świątki 87  pow.olsztyński
89 616 98 90

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
gietrzwałd 24  pow.olsztyński
89 524 19 11

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
kolno 38  pow.olsztyński
89 716 32 93

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
purda  pow.olsztyński
89 519 50 50

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
słowackiego 5  biskupiec
89 514 97 98

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
niepodległości 3  biskupiec
89 715 25 13

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
Olsztyńska 3 Dobre miasto  pow.olsztyński
89 616 12 70

szkoła Podstawowa  nr 1 w dobrym 
Mieście (stołówka)
Wojska Polskiego 22 Dobre miasto 
pow.olsztyński
89 616 12 22

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
Świerczewskiego 19 olsztynek
89 519 26 94

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
kajki 20 Jeziorany  pow.olsztyński
89 718 11 33

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
Olsztyńska 32 Dywity pow.olsztyński
89 512 01 80

dom Pomocy społecznej 
kajki 49 Jeziorany  pow.olsztyński 
89 718 16 64

dom Pomocy społecznej 
Lipowa 9 Jonkowo   pow.olsztyński
89 512 91 26

dom Pomocy społecznej 
kraszewskiego 17 barczewo 
89 514 85 74

dom Pomocy społecznej „zacisze”
Park 5 olsztynek
89 519 50 20
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gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
niepodległości 6 Dźwierzuty
89 621 04 03

Miejsko-gminny  Ośrodek Pomocy 
społecznej 
Pocztowa 3/3 pasym
89 621 20 43

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
22 Lipca 22 rozogi
89 722 69 32

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
W. jagiełły 8 wielbark
89 621 83 31

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
spółdzielcza 4 świętajno
89 622 62 50
gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
1 Maja 37 Jedwabno
89 621 36 31

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
Bohaterów Westerplatte 12 Szczytno
89 624 37 54

gminna Ośrodek Pomocy społecznej 
Polska 49 Szczytno
89 624 01 84

Miejsko-gminny  Ośrodek Pomocy 
społecznej 
zamkowa 4 węgorzewo
87 427 03 90

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
Wojska Polskiego 25 burdy  pow.
węgorzewski
87 427 80 19

gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
1-ego Maja 1a  pozezdrze  pow.węgorzwski
87 427 90 06 wew. 44

archidiecezjalne centrum charyta-
tywne im. jana Pawła II caritas archi-
diecezji Warmińskiej
grunwaldzka 45 olsztyn
89 523 64 02

dom dla dzieci  im. M. Lengowskiego 
gryźliny 64 pow.olsztyński
89 519 18 24

Polski komitet Pomocy społecznej
sienkiewicza 15 ostróda
89 642 73 96

Przytulisko przy chrześcijańskim sto-
warzyszeniu dobroczynnym 
Przemysłowa 7 morąg
89 757 69 73, 0 508 29 38 20

Polski czerwony krzyż zarząd rejonowy 
dworcowa 9 morąg
89 757 45 58

dom dla Ludzi Bezdomnych „Monar 
Markot” 
kościuszki pisz
87 425 80 14

Miejsko - gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
Wąglicka 1 pisz
87 423 36 54

stacja socjalna „johanniter” 
Wąglicka 1 pisz 
87 423 36 54

Miejsko - gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
konopnickiej 4 biała piska
87 423 97 24

caritas
konopnickiej 4 biała piska
87 423 94 13

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
rynek 5/15 orzysz 
87 423 77 80

dom Świętej rodziny  
Osiedle robotnicze  orzysz
87 423 77 15

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej 
Wczasów 4  ruciane nida  pow.piski
87 423 62 30
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jadłodajnia Polskiego komitetu 
Pomocy społecznej 
dąbrowszczaków 34/3 olsztyn
89 527 43 87

Polski czerwony krzyż Warmińsko 
- Mazurski zarząd Okręgowy 
Partyzantów 82  olsztyn
89 527 51 19

Miejski szpital zespolony 
niepodległości 44  olsztyn
89 532 62 05

jadłodajnia „carItas” 
zamkowa 17  elbląg
55 232 66 09

Polski czerwony krzyż zarząd rejonowy 
Pl. słowiański 13-14 elbląg
55 232 52 58

f) centra integracJi SpołeczneJ

centrum Integracji społecznej 
w Braniewie
ul. kościuszki 10
14-500 braniewo 
tel. 55 644 45 45

centrum Integracji społecznej 
w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 33
10-228 olsztyn
tel. 89 526 16 52

centrum Integracji społecznej 
w Ostródzie
ul. sienkiewicza 15
14-100 ostróda
tel.89 642 18 52 869 6489) 642 18 52 
89) 642 18 52 89) 642 18 52

centrum Integracji społecznej w 
Pakoszach - Wiejski klub Integracji 
społecznej
Pakosze 22
14-520 pakosze poczta Pieniężno
tel. 55 244 70 08

centrum Integracji społecznej 
w elblągu
ul. Bema 54
82-300 elbląg

g) kluby integracJi SpołeczneJ                                      

klub Integracji społecznej                                      
11-200 bartoszyce
ul. Pieniężnego 10 a
89 762 50 30

klub Integracji społecznej                       
11-200 bartoszyce
ul. Pieniężnego 10 a 
9 762 18 90 i 91

klub Integracji społecznej
11-220 górowo iławeckie
ul. armii czerwonej 7                            
89 761 16 90

klub Integracji społecznej
11-230 bisztynek                                            
ul. kościelna 39
89 718 81 46

klub Integracji społecznej  „Świt”
11-220 górowo iławeckie
ul. kościuszki 17 
89 761 11 33

klub Integracji społecznej
11-210 Sępopol
ul. Lipowa 1a
89 761 32 19

klub Integracji społecznejt
14-530 frombork
ul. Młynarska 5b
55 249 86 10, 243 75 35

klub Integracji społecznej
13-200 Działdowo
ul. Władysława jagiełły 30
23 697 09 95

klub Integracji społecznej
13-200 Działdowo
ul. księżodworska 10
23 697 07 50
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klub Integracji społecznej
14-260 lubawa
fijewo 73
89 645 54 39

klub Integracji społecznej
14-230 zalewo
ul. traugutta 4
89 758 81 26

klub Integracji społecznej
11-400 kętrzyn
ul. górna 8
89 751 29 01
klub Integracji społecznej                                    
11-410 barciany
ul. Piotrowskiego 1
89 753 15 71

klub Integracji społecznej
11-400 kętrzyn
ul. kościuszki 2
89 751 41 66

klub Integracji społecznej
11-430 korsze
ul. Mickiewicza 13
89 754 00 04

klub Integracji społecznej
11-440 reszel
ul. kolejowa 25 a
89 755 02 33

klub Integracji społecznej                                
11-420 Srokowo
Pl. rynkowy 14
 89 7534006

klub Integracji społecznej
11-100 lidzbark warmiński               
ul. góreckiego 7
89 767 80 44

klub Integracji społecznej
11-106 kiwity
89 766 09 47

klub Integracji społecznej 
„Od bierności do aktywności”
82-300 elbląg
ul. Browarna 85
55 237 10 65

klub Integracji społecznej  
„Przystanek stop Problemom” 
82-300 elbląg
ul. Browarna 85
55 237 10 65

klub Integracji społecznej                   
14-407 godkowo
godkowo 14
55 249 72 38

klub Integracji społecznej                    
14-420 młynary
1-go Maja 6

klub Integracji społecznej
„skrzydła”
14-400 pasłęk
Plac grunwaldzki 8
tel. 55 248 44 49

klub Integracji społecznej
19-300 ełk
ul. e. Orzeszkowej 3/1
87 621 20 93

klub Integracji społecznej
19-335 prostki                                           
ul. 1-go Maja 19
87 629 88 78

klub Integracji społecznej
„kobieto uwierz w siebie i znajdź 
swoje miejsce”
11-500 giżycko
ul. suwalska 21
87 428 48 06

klub Integracji społecznej
14-200 iława
ul. Obrońców Westerplatte 5
89 644 10 84
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klub Integracji społecznej
11-100 lidzbark warmiński
ul. krasickiego 1
89 767 32 74 wewn. 12

klub Integracji społecznej
11-135 lubomino
ul kopernika 7

klub Integracji społecznej
11-130 orneta
ul. 1-go maja 6
55 242 16 27 w. 21

klub Integracji społecznej
11-700 mrągowo
ul. Wyspiańskiego 1 (ul. królewiecka 34)
89 741 22 12

klub Integracji społecznej
11-730 mikołajki
ul. kajki 128
87 421 50 38

klub Integracji społecznej
11-710 piecki
 pl. 1 Maja 6

klub Integracji społecznej i samopomocy                             
13-111 Janowiec kościelny  148
89 626 20 65

klub Integracji społecznej
13-113 Janowo
ul. Przasnyska 51
89 626 40 91

klub Integracji społecznej
13-124 kozłowo 
89 626 70 35 89 626 70 75

klub Integracji społecznej
13-100 nidzica
ul kolejowa 5
89 625 29 14

klub Integracji społecznej
13-300 nowe miasto lubawskie
ul. działyńskich 2 a
56 472 96 41

klub Integracji społecznej                                   
13-306 kurzętnik
56 474 80 55

klub Integracji społecznej
13-300 nowe Miasto Lubawskie mszanowo
ul.Podleśna 1
56 472 63 33 fax 56 472 63 32

klub Integracji społecznej                           
19-420 kowale oleckie
ul. kościuszki 44
87 523 82 48

klub Integracji społecznej
19-400 olecko
ul. kolejowa 31
87 520 42 33

klub Integracji społecznej
19-411 świętajno
87 521 54 18

klub Integracji społecznej
19-404 wieliczki
ul.Lipowa 28

klub Integracji społecznej
11-010 barczewo
ul. słowackiego 5

klub Integracji społecznej
11-300 biskupiec
ul.niepodległości 4 a
89 715 11 36

klub Integracji społecznej
11-040 Dobre miasto
ul. Olsztyńska 3

Wiejski klub Integracji społecznej                         
11-040 dobre Miasto Jesionowo 1 d

klub Integracji społecznej
11-036 gietrzwałd
ul. Olsztyńska 2
89 524 19 12

klub Integracji społecznej
11-320 Jeziorany
ul kajki 20
89 718 11 33
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klub Integracji społecznej      
12-220 ruciane nida
ul.al.Wczasów 4
874236230

klub Integracji społecznej
12-100 Szczytno
ul. Boh. Westerplatte 12
89 624 37 54

klub Integracji społecznej
12-120 Dźwierzuty 
ul. niepodległości 6
89 621 04 03

klub Integracji społecznej
12-122 Jedwabno
ul. 1 Maja 37
89 621 36 31

klub Integracji społecznej
12-130 pasym
ul. Pocztowa 3/3
89 621 20 43

klub Integracji społecznej
12-100 Szczytno
ul.Polska 49
89-624 01 84

klub Integracji społecznej
12-160 wielbark
ul. Władysława jagiełły 8

klub Integracji społecznej
„aktywni razem”
10-603 olsztyn
ul. Metalowa 5
89 533 58 22

klub Integracji społecznej
10-228 olsztyn
al. Wojska Polskiego 33

klub Integracji społecznej
82-300 elbląg
ul. Bema 54
55 237 41 45

klub Integracji społecznej                                  
elbląg ul.nowodworska 49
55 2324260

klub Integracji społecznej
11-042 Jonkowo
ul. Lipowa 11
tel. 89 523 77 64, 512 92 10

klub Integracji społecznej
11-311 kolno
kolno 38
89 716 32 93

klub Integracji społecznej
11-015 olsztynek
ul. Świerczewskiego 19
89 519 44 16

klub Integracji społecznej
11-030 purda
Purda 12 a 
89 519 50 60

gminny klub Integracji społecznej 
11-034 Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
89 512 63 71

klub Integracji społecznej
11-008 świątki 87
89 616 98 83

klub Integracji społecznej
14-120 Dabrówno
ul. agrestowa 2
89 647 44 68

klub Integracji społecznej
14-330 małdyty
ul. kopernika 13b

klub Integracji społecznej „Otwórz drzwi”
14-140 miłomłyn
ul. twarda 12

klub Integracji społecznej
12-250 orzysz
ul.rynek 5/15
87 423 77 80

klub Integracji społecznej
12-200 pisz
ul. Wąglicka 1



powSzechna DeklaracJa praw człowieka
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(przyjęta i proklamowana rezolucja zgromadzenia Ogólnego Onz
217 a (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.)

wStĘp

zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych 
praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, spra-
wiedliwości i pokoju na świecie, zważywszy, że brak poszanowania i pogarda 
dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły 
sumieniem ludzkości, a nadejście świata, w którym ludzie będą korzystać z wol-
ności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszono jako
najwznioślejszy cel człowieka, zważywszy, że jest istotne, aby prawa człowieka 
były chronione przez przepisy prawa, tak, aby człowiek nie musiał, doprowadzo-
ny do ostateczności, uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi, zważywszy, 
że jest istotne popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami, 
zważywszy, że ludy narodów zjednoczonych potwierdziły w karcie swą wiarę 
w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej i w równe 
prawa mężczyzn i kobiet oraz dały wyraz swej stanowczej woli popierania po-
stępu społecznego i polepszania warunków życia w większej wolności, zważyw-
szy, że Państwa członkowskie zobowiązały się we współpracy z narodami
zjednoczonymi do zapewnienia powszechnego poszanowania i przestrzegania 
praw człowieka oraz podstawowych wolności, zważywszy, że jednakowe podej-
mowanie tych praw i wolności ma ogromne znaczenie dla pełnej realizacji tego 
zobowiązania, zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechna 
deklarację Praw człowieka jako wspólny cel dla wszystkich ludów i narodów, 
aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa, zachowując stale w pamięci 
niniejszą deklarację, dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do corazpełniej-
szego poszanowania tych praw i wolności, i aby zapewniły poprzez stopniowe 
kroki o zasięgu krajowym i międzynarodowym ich powszechne i skuteczne 
uznanie i poszanowanie, zarówno wśród ludów samych państw członkowskich, 
jak i wśród ludów terytoriów pod ich jurysdykcją.

artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. 
są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych 
w duchu braterstwa.
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artykuł 2

każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw i wolności 
wyłożonych w niniejszej deklaracji, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, 
płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, 
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice.
nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, 
prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przy-
należy, bez względu na to, czy jest on niepodległy, powierniczy, autonomiczny 
lub poddany innym ograniczeniom suwerenności.

artykuł 3

każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby.

artykuł 4

nikt nie może pozostawać w stanie niewolnictwa lub służebności; niewolni-
ctwo i handel niewolnikami we wszystkich formach będą zakazane.

artykuł 5

nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upo-
karzającemu traktowaniu lub karaniu.

artykuł 6

każdy człowiek ma prawo do tego, by wszędzie uznawano jego osobowość 
prawną.

artykuł 7

Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskrymi-
nacji, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy są uprawnieni do jednakowej 
ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej 
deklaracji, i przed jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji.

artykuł 8

każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwołania się do kompetentnych 
sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych 
praw przyznawanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

artykuł 9

nikt nie może być poddany arbitralnemu zatrzymaniu i aresztowaniu lub wy-
gnaniu z kraju.
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artykuł 10

każdy człowiek przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub 
o skierowaniu przeciwko niemu oskarżenia o przestępstwo jest uprawniony na 
warunkach całkowitej równości do sprawiedliwego i publicznego wysłuchania 
przez niezależny i bezstronny sąd.

artykuł 11
1. każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uzna-

wano go za niewinnego dopóty, dopóki wina nie zostanie udowodniona mu 
zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym miał wszystkie 
gwarancje konieczne do swojej obrony.

2. nikt nie może być uznany za winnego popełnienia jakiegokolwiek przestęp-
stwa na skutek działania lub zaniechania, które według prawa krajowego 
lub międzynarodowego nie stanowiło przestępstwa w chwili tego działania 
lub zaniechania. nie wolno także wymierzać kary cięższej niż ta, która była 
stosowana w chwili popełnienia przestępstwa.

artykuł 12

nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, 
rodzinne, domowe lub korespondencję ani też atakom na jego honor i dobre 
imię. każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingeren-
cjom i atakom.

artykuł 13
1. każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca 

zamieszkania w granicach każdego państwa.
2. każdy człowiek ma prawo do opuszczania jakiegokolwiek kraju, łącznie ze 

swym własnym, i do powrotu do swojego kraju.

artykuł 14
1. każdy człowiek w razie prześladowania ma prawo ubiegać się o azyl i korzy-

stać z niego w innych krajach.
2. nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego 

rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa niepolitycznego lub czynu 
sprzecznego z celami i zasadami Organizacji narodów zjednoczonych.

artykuł 15
1. każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
2. nikt nie może być arbitralnie pozbawiony swojego obywatelstwa ani też 

nikomu nie może być odmówione prawo do zmiany obywatelstwa.

artykuł 16
1. Mężczyźni i kobiety, bez względu na różnice rasy, narodowości lub religii, 

mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia 
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rodziny. Przysługują im równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, 
podczas jego trwania i po jego rozwiązaniu.

2. Małżeństwo powinno być zawarte tylko przy dobrowolnej zgodzie przyszłych 
małżonków.

3. rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i jest uprawniona do 
ochrony ze strony społeczeństwa i państwa.

artykuł 17
1. każdy człowiek, zarówno sam, jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania 

własności.
2. nikt nie może być arbitralnie pozbawiony swojej własności.

artykuł 18

każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje 
wolność zmiany religii lub wiary oraz wolność głoszenia swej religii lub wiary, bądź 
indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie lub prywatnie poprzez na-
uczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i praktyk religijnych.

artykuł 19

każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; 
prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, 
otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu 
na granice.

artykuł 20
1. każdy człowiek ma prawo do wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.
2. nikogo nie można zmuszać, aby należał do jakiegoś zrzeszenia.

artykuł 21
1. każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośred-

nio lub przez swobodnie wybranych przedstawicieli.
2. każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
3. Wola ludu będzie podstawą władzy rządu; wola ta będzie wyrażona w okresowo 

przeprowadzonych i rzetelnych wyborach, które powinny być powszechne i równe 
oraz przeprowadzone w tajnym głosowaniu lub innej zapewniającej wolne głoso-
wanie procedurze.

artykuł 22

każdy człowiek jako członek społeczeństwa ma prawo do zabezpieczenia społeczne-
go i jest upoważniony, dzięki wysiłkowi narodowemu i współpracy międzynarodowej 
oraz stosowanie do organizacji i zasobów danego państwa, do korzystania z praw 
ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, nieodzownych dla jego godności i swo-
bodnego rozwoju swojej osobowości.
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artykuł 23
1. każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, 

do sprawiedliwych i zadowalających warunków pracy i do ochrony przed 
bezrobociem.

2. każdy człowiek, bez żadnej dyskryminacji, ma prawo do równej płacy za 
równa pracę.

3. każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego zadowalającego wynagrodze-
nia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą god-
ności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy 
społecznej.

4. każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystę-
powania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.

artykuł 24

każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne 
ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

artykuł 25
1. każdy człowiek ma prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i do-

brobyt jemu i jego rodzinie włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, 
opiekę lekarską i niezbędne świadczenia socjalne oraz prawo do zabezpie-
czenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowień-
stwa, starości lub utraty środków do życia w sposób od niego niezależny.

2. Macierzyństwo i dzieciństwo upoważniają do specjalnej opieki i pomocy. 
Wszystkie dzieci zarówno małżeńskie, jak i pozamałżeńskie będą korzystać 
z jednakowej pomocy społecznej.

artykuł 26
1. każdy człowiek ma prawo do oświaty. Oświata będzie bezpłatna, przynaj-

mniej na poziomie podstawowym. Oświata w zakresie podstawowym będzie 
obowiązkowa. Oświatę w zakresie technicznym i zawodowym należy uczynić 
powszechnie dostępną, a oświata na poziomie wyższym powinna być równie 
dostępna dla wszystkich zależnie od zalet osobistych.

2. celem oświaty będzie pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie 
poszanowania dla praw człowieka i podstawowych wolności. Będzie ona 
krzewić zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, 
grupami rasowymi lub religijnymi; popierać działalność Organizacji narodów 
zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.

3. rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, które ma 
być dane ich dzieciom.
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artykuł 27
1. każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kultural-

nym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie 
nauki i korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzysta-
nia z jego dobrodziejstw.

2. każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści 
wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub arty-
stycznej.

artykuł 28

każdy człowiek jest uprawniony do takiego porządku społecznego i międzyna-
rodowego, w którym prawa i wolności wyłożone w niniejszej deklaracji mogą 
być w pełni realizowane.

artykuł 29
1. każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczności, w której to jedynie jest 

możliwy swobodny i pełny rozwój jego osobowości.
2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie ta-

kim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapew-
nienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych oraz 
w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku pub-
licznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie.

3. niniejsze prawa i wolności nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystane 
w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji narodów zjednoczonych.

artykuł 30

Żadnego z postanowień niniejszej deklaracji nie można rozumieć jako udzie-
lającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do 
rozwijania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia które-
gokolwiek z praw i wolności proklamowanych w niniejszej deklaracji.

BrOszUrĘ OPracOWanO W OParcIU:

Przymeński: geografia i skala zjawiska bezdomności w Polsce, Bezdomność, roczniki naukowe 
caritas; Pomost. Pismo samopomocy. O bezdomności o lęku oraz informator o placówkach; 
katalog rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej eQUaL; M. kamiński: Bezdomność trzeba rozumieć; 
Ustawa o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004 r.; www.pfwb.org.pl; www.ab.org.pl; www.
monar.info.pl; www.pomocspoleczna.ngo.pl
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