
 
Załącznik nr  3 do Sprawozdania  
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Praga-Południe za 2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizacje pozarządowe i podmioty niepubliczne 
współpracujące z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy 
działające na rzecz mieszkańców  

Dzielnicy Praga-Południe 



2 

 

 

Lp. Nazwa i adres organizacji 
Prowadzona placówka  

Dane adresowe  
Rodzaj prowadzonej działalności Odbiorcy pomocy 

1 2 3 4 5 

1. 

Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny  
ul. Stanisławowska 14 
03-832 Warszawa 
tel. (22) 813-30-40 
arka-2@wp.pl 

Dom Pomocy ARKA 
ul. Stanisławowska 14 
03-832 Warszawa 
tel. (22) 813-30-40 
pawel@jarosz.info.pl 
 
Osoba do kontaktu: 
Pastor  
Paweł Jarosz 
501-781-623 

Dom ARKA II należy do Ewangelicznej Fundacji Przyjaciół Rodziny. Działalność ma 
charakter pomocowo – opiekuńczy  
i skupia się na najbiedniejszych mieszkańcach Pragi - Południe.  
Działania: 
- rozdawnictwo pieczywa i odzieży, 
- zajęcia świetlicowe dla dzieci, 
- zajęcia klubowe dla młodzieży, 
- spotkania dla kobiet i mężczyzn,  
- spotkania dla osób uzależnionych  
   i współuzależnionych itp.  

 dzieci 
 młodzież 
 rodziny 

 z dzielnicy Praga-Południe 

2. 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
„KARAN 
ul. Grodzieńska 65 
tel. (22) 618-65-97 
03-750 Warszawa 
karan@karan.pl 

 

Placówka prowadzi działalność o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, 
działania środowiskowe, zajęcia dla rodziców. 
Działania: 
- zajęcia opiekuńcze, 
- zajęcia dla rodziców z dziećmi, 
- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, 
- imprezy okolicznościowe itp. 

 dzieci 
 młodzież 
 rodziny 

z dzielnicy Praga-Południe 

3. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
ul. Grochowska 259a 
04-388 Warszawa,  
tel. (22) 813-94-96 
tpdpragapld@o2.pl 
ogniskopraga@o2.pl 

Świetlica Środowiskowa TPD 
ul. Grochowska 259a 
04-388 Warszawa,  
tel. (22) 813-94-96 
tpdpragapld@o2.pl 
ogniskopraga@o2.pl 
 
Osoba do kontaktu: 
Sylwester Nowak  
505-700-620  

Placówka zajmuje się działalnością opiekuńczo-wychowawczą, niesieniem pomocy 
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.  
Działania: 
- zajęcia opiekuńcze, 
- organizacja czasu wolnego, 
- poradnictwo pedagogiczne, 
- warsztaty,  
- posiłki dla dzieci. 

 dzieci 
 młodzież 
 rodziny 

 

4. 

Towarzystwo Przywrócić Dzieciństwo im. K. 
Lisieckiego 
ul. Stara 4 
00-231 Warszawa 
tel. (22) 635-08-32 
608-379-373 
info@dziadeklisiecki.org 
dziadeklisiecki@poczta.onet.pl 

 
Ognisko Dzienne  „Dudziarska” 
Klub Młodzieżowy „Dudziarska” 
ul. Dudziarska 40 lok. 18/19 
04-317 Warszawa 
(22) 879-83-20 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Joanna Judzińska  
609-427-260 

Towarzystwo zajmuje się  działalnością opiekuńczo-wychowawczą.  
 
Działania: 
- zajęcia opiekuńcze, 
- organizacja czasu wolnego, 
- zajęcia tematyczne itp. 

 dzieci 
 młodzież 
 dorośli 

z terenu osiedla Dudziarska 
na Pradze Południe  

5. 

Związek Harcerstwa Polskiego 
ul. Konopnickiej 6 
00-491 Warszawa 
tel. (22) 339 06 45 
sekretariat.gk@zhp.pl 

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa 
Polskiego 
Komenda Hufca ZHP Praga Południe  
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty "Tadeusza 
Kościuszki" 
ul. Wał Miedzeszyński 375 
03-980 Warszawa 
tel./fax: (22) 616 37 29 

Związek Harcerstwa Polskiego wspiera  wychowanie dzieci  
i młodzieży poprzez: 
- stawianie wyzwań,  
- zachęcanie dzieci i młodzieży do ciągłego   
  doskonalenia się,  
- zdobywanie wiedzy i umiejętności, inspirowanie   
   do  pokonywania trudności oraz konstruktywnego   
   i innowacyjnego myślenia. 

 dzieci  
 młodzież 

z dzielnicy Praga-Południe 

mailto:pawel@jarosz.info.pl
mailto:tpdpragapld@o2.pl
mailto:ogniskopraga@o2.pl
mailto:tpdpragapld@o2.pl
mailto:ogniskopraga@o2.pl
mailto:info@dziadeklisiecki.org
mailto:sekretariat.gk@zhp.pl
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hufiec@pragapoludnie.zhp.pl 
 
Osoba do kontaktu: 
Krystyna Mamak 
698-147-184 

-  aktywizację społeczności lokalnej, wspomagając w tym zakresie  
   instytucje państwowe i samorządowe.  

6. 

Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego 
„Pomoc Maltańska” 
ul. Królowej Aldony 13 
03-928 Warszawa 
tel. (22) 617-34-28 
www.fundacjaswjana.pl 
fundacjaswjana@wp.pl 

Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego 
„Pomoc Maltańska” 
ul. Królowej Aldony 13 
03-928 Warszawa 
tel. (22) 617-34-28 
www.fundacjaswjana.pl 
fundacjaswjana@wp.pl 
  „Dom Św. Mikołaja" 
tel. (022) 616-10-38  
  „Dom Pawła" 
tel. (022) 616-11-18 

Fundacja prowadzi dzienne domy dla dzieci z ubogich  
i dysfunkcyjnych rodzin:  
1.  „Dom Św. Mikołaja" (dzieci) 7- 12 lat,  
2.  „Dom Pawła" (młodzież) 13 - 16 lat. 
 
Działania:  
-  wyrównywanie szans społeczno - rozwojowo –  
   edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
-  wsparcie duchowe osób niepełnosprawnych, 
-  dożywianie najuboższych.  

 dzieci  
 młodzież 
 osoby 

niepełnosprawne 
z dzielnicy Praga-Południe 

7. 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 
ul. Kawęczyńska 49 
03-775 Warszawa 
tel. (22) 619-44-76 
warszawa-praga@caritas.pl 
www.warszawa-praga.caritas 
 

Klub podwórkowy „Caritas” 
ul. Lubelska 30/32 
03-802 Warszawa 
klubpodworkowy@caritas.pl 
 
Osoba do kontaktu: 
Aneta Jeziorska 
anetajeziorska@o2.pl 
605-820-429 

Klub podwórkowy działa w terenie (na podwórku), czasami  stacjonarnie w 
budynku przy ul. Lubelskiej 30/32. 
 
Działania: 
- zajęcia edukacyjne,  
- zajęcia socjoterapeutyczne,  
- zagospodarowanie czasu wolnego, 

 dzieci 
 młodzież 

z dzielnicy Praga-Południe
  

Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Osób 
Specjalnej Troski   
ul. Grochowska 194/196 
04-357 Warszawa 
tel. (22) 870-72-57 
 
Osoba do kontaktu: 
ks. Andrzej Kowalski 
akowalski@kodost.org.pl 

Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski wspiera osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną.   
 
Działania: 
- zajęcia o tematyce poznawczej, 
- zajęcia o charakterze artystycznym, 
- katechizacja uczestników zajęć i rodziców, 
- spotkania rodziców z psychologiem, 
- organizowanie imprez okolicznościowych 
  wycieczek, obozów rehabilitacyjnych.  

 osoby w trudnej 
sytuacji życiowej 

 osoby 
niepełnosprawne 

z dzielnicy Praga-Południe 

Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta 
ul. Lubelska 30/32 
03-802 Warszawa 
tel. (22) 818-43-86 
 
Osoba do kontaktu: 
Izabela Choma 

Punkt pomocy doraźnej, wydawanie posiłków osobom ubogim 
 i bezdomnym. 

 bezdomni 
 ubodzy 

z terenu Warszawy 

8. 

INGENIUM Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych 
ul. Meissnera 12 
03-982 Warszawa Gocław 
tel. 515-260-631 

INGENIUM Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych 
ul. Meissnera 12 
03-982 Warszawa Gocław 
tel. 609-833-258 

Stowarzyszenie zajmuje się kompleksowo wsparciem rodziny.  
Działania: 
- poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne, 
- terapia dzieci indywidualna i grupowa, 

 dzieci 
 młodzież 
 rodziny 

z terenu Warszawy 

mailto:hufiec@pragapoludnie.zhp.pl
http://www.fundacjaswjana.pl/
http://www.fundacjaswjana.pl/
mailto:fundacjaswjana@wp.pl
http://www.warszawa-praga.caritas.pl/
mailto:anetajeziorska@o2.pl
mailto:akowalski@kodost.org.pl
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kontakt@centrumingenium.pl kontakt@centrumingenium.pl 
Osoba do kontaktu: 
Aneta Brzozowska 
515-260-631 

- warsztaty rozwojowe, 
- warsztaty profilaktyczne, 
- szkolenia i konsultacje dla profesjonalistów 
- psychoterapia dorosłych, 
- psychoterapia uzależnień, 
- warsztaty, szkolenia. 

9. 

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” 
ul. Chodakowska  19/31 
03-815 Warszawa 
tel. 604 -442- 433, 
stowarzyszenie@wspolnepodworko.org.pl 

Świetlica Socjoterapeutyczna „Wspólne 
Podwórko” 
ul. Chrzanowskiego 13 U-3 
tel. (22) 100- 69- 87 
tel. 604- 442- 433 
swietlica@wspolnepodworko.org.pl 
 
Osoba do kontaktu: 
Rafał Miłkowski 

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz dzieci i młodzieży  
z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 
 
Działania: 
-  poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, 
-  zajęcia terapeutyczne, 
-  zajęcia edukacyjne, 
-  warsztaty tematyczne, 
-  zajęcia socjoterapeutyczne, 
-  zagospodarowanie czasu wolnego itp. 

 dzieci 
 młodzież 
 rodziny 

z dzielnicy Praga-Południe 

10.  

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL 
ul. Paca 40 
04-386 Warszawa  
tel. (22) 121- 59- 10  
      (22) 121 59 10 wew. 29  
biuro@cal.org.pl  
www.cal.org.pl  

Stowarzyszenie Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL 
ul. Paca 40 
04-386 Warszawa  
tel. (22) 121- 59- 10  
      (22) 121 59 10 wew. 29  
biuro@cal.org.pl  
www.cal.org.pl  

Stowarzyszenie  zajmuje się tworzeniem i realizacją programów edukacyjnych, 
wspierających aktywizację i rozwój społeczności lokalnych. 
 
Działania: 
- przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność  
   wspierająca, 
- przeciwdziałanie bezrobociu,  
- wspomaganie rozwoju  wspólnot i społeczności lokalnych, 
- promocja i organizacja wolontariatu, 
- wspieranie organizacji pozarządowych. 

 dzieci 
 młodzież 
 dorośli 

z dzielnicy Praga-Południe 

11. 

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - 
CIS 
ul. Gałczyńskiego 3 
00-362 Warszawa  
(22) 828- 12- 95  
bpo.warszawa.pl  

Biuro  Porad Obywatelskich Stowarzyszenia 
Centrum Informacji Społecznej 
 
Punkt Porad Obywatelskich  
w OPS i w CAL w Dzielnicy Praga-Południe 
ul. Wiatracznej 11 
ul. Paca 40 - poniedziałki 

Biuro Porad Obywatelskich udziela bezpłatnych porad osobom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej i ekonomicznej. 
Działania: 
- porady prawne (prawo rodzinne, opiekuńcze, prawo pracy,  
  prawo  ubezpieczeń społecznych, prawo lokatorskie), 
- pisanie pism procesowych m.in. w sprawach o alimenty,  
   rozwodowych, eksmisyjnych, odwoławczych do Sądu Pracy  
   i Ubezpieczeń Społecznych, w sprawach emerytalno –   
   rentowych. 

 dorośli 
z dzielnicy Praga-Południe 

12. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego 
Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce 
ATD Polska  
ul. Gagarina 12 m. 33 
25-031 Kielce 

Biblioteki  podwórkowe 
ul. Grenadierów 34 U1 
04-073 Warszawa  
tel. (22) 616- 10- 20  
505-222-609 
polska@atd-fourthworld.org  
 
Osoba do kontaktu: 
Beata Kowalska  
Magdalena Bronikowska 

Stowarzyszenie zajmuje się działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych oraz promocją i organizacją wolontariatu.  
 
Działania: 
- rozwijanie zdolności czytania, 
- wolontariat,  
- warsztaty,  
- wycieczki,  
- porady prawne. 

 dzieci 
 młodzież 
 dorośli 

z terenu Warszawy 
 

13.  

Fundacja United Way Polska 
ul. Poprawna 141 A 
04-320 Warszawa 
tel. (22) 621-28-09 
www.unitedway.pl 
biuro@unitedway.pl 

Fundacja United Way Polska 
ul. Poprawna 141 A 
0 Warszawa 
tel. (22) 621-28-09 
www.unitedway.pl 
biuro@unitedway.pl  

Fundacja United Way Polska zajmuje się  pomocą w zakresie opieki społecznej, 
ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, 
oświaty i wychowania osobom  
w szczególnie trudnej sytuacji oraz jednostkom organizacyjnym.  
Działania: 
- na rzecz dzieci w ramach Partnerstwa dla dzieci   

 dzieci 
 młodzież 
 rodziny 
 osoby niepełnosprawne  
 seniorzy 

z terenu Warszawy 

mailto:kontakt@centrumingenium.pl
mailto:biuro@cal.org.pl
http://www.cal.org.pl/
mailto:biuro@cal.org.pl
http://www.cal.org.pl/
http://bpo.warszawa.pl/
mailto:polska@atd-fourthworld.org
http://www.unitedway.pl/
http://www.unitedway.pl/
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Osoba do kontaktu: 
Małgorzata Domińska 
 

  Pragi Południe LSW (korepetycje, kurs językowy, zajęcia   
  pozalekcyjne itp.), 
- dla os. dorosłych w ramach Poradni Pokonaj   
  Kryzys (konsultacje psychologiczne, prawne,  
  doradztwo zawodowe itp.), 
- w ramach  Programu Nikifory poświęconego artystom  
  z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez rozwój  osobisty   
  artystów, wsparcie ich talentów oraz integracja ze   
  społeczeństwem, arteterapia  jako forma rehabilitacji. 

14. 

Fundacja Pomocy Rodzinie „Gwiazdeczka” 
ul. Hetmańska 12  
04-305 Warszawa 
tel. (22) 423- 44- 98 
 
gwiazdeczka.eu@gmail.com 
 

Klub Malucha GWIAZDECZKA  
ul. Hetmańska 12  
04-305 Warszawa 
gwiazdeczka.eu@gmail.com 
(22) 423-44-98 
 
Osoba do kontaktu: 
Ewa Pomorska  

Fundacja zajmuje się udzielaniem pomocy głównie rodzinom  
i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  
Działania: 
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób    
  pozostających bez pracy, 
- propagowanie nauki, edukacji, 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
- upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, 
- promocja i organizacja wolontariatu. 

 dzieci 
 młodzież 
 osoby 

niepełnosprawne 
z dzielnicy Praga-Południe 

15. 

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym 
ul. Elektoralna 12/14 
tel. (22) 624-05-74 
 

Ośrodek Dzienny dla Osób Upośledzonych 
Umysłowo 
ul. Walecznych 25 lok 10 
tel. (22) 617-61-41 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
ul. Grochowska 259a 
tel. (22) 810-94-81 
 
Osoba do kontaktu: 
Małgorzata Socha 

Ośrodki  przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. 
 
Działania: 
- zajęcia plastyczne, hafciarskie, kulinarne,  
  biblioterapia,  
- trening umiejętności praktycznych, 
- trening spędzania wolnego czasu, teatralne,  
  relaksacyjne,  
- rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia, gimnastyka  
  z elementami jogi. 
- wyjścia do kina, teatru, muzeum. 

 osoby niepełnosprawne 
intelektualnie 

z terenu Warszawy 

16. 

Fundacja „REVITA” 
Stowarzyszenie Opiekunów 
 i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo 
ul. Grochowska 259a 
tel. (22) 813-30-70 

Samopomocowa Grupa Wsparcia dla 
Opiekunów Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym  
ul. Grochowska 259a 
(22) 813-30-70 
 
Dom Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób 
upośledzonych umysłowo 
ul. Zamenhofa13 
Otwock – Śródborów 
(22) 788-51-71 
 
Osoba do kontaktu: 
Tomasz Podleski 

Fundacja wspiera w trudnych sytuacjach życiowych poprzez zapewnienie osobom 
upośledzonym właściwych warunków bytowych i mieszkaniowych.  
Działania: 
- organizowanie dożywotnej opieki, 
- współpraca z rodzicami, opiekunami i specjalistami, 
- prowadzenie działań terapeutycznych  
  i wychowawczych 
- usamodzielnienie na miarę możliwości wychowanków,  
  uspołecznienie.  
 

 osoby 
z upośledzeniem 
umysłowym i ich 
rodziny 

z terenu Warszawy 

17. 

Stowarzyszenie Terapeutów  
ul. Białostocka 9 
03-741 Warszawa 
tel. (22) 670-02-97 
terapeuci@terapeuci.org.pl 

Przedszkolny Klubik Integracyjny 
ul. Międzynarodowa 47A 
03-922 Warszawa 
(22) 617-71-70 
 
Świetlica dla dzieci z autyzmem 
ul. Międzynarodowa 47 A 

Stowarzyszenie  współpracuje  z rodzicami na rzecz dziecka. Prowadzi placówki 
dziennego pobytu, terapii i rehabilitacji dla osób z autyzmem i podobnymi 
zaburzeniami rozwojowymi. 
 
 
Działania: 
- zabawy sportowo – ruchowe,  

 dzieci 
 młodzież 
 dorośli 
 niepełnosprawni 

z terenu Warszawy 
 

mailto:gwiazdeczka.eu@gmail.com
mailto:terapeuci@terapeuci.org.pl
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03-922 Warszawa 
 
Ośrodek Integracji Społecznej 
Zespół Pracy Środowiskowej 
ul. Białostocka 9 
03-741 Warszawa 
 
Osoba do kontaktu: 
Agata Krawczyk 
tel. 501- 655- 632 
klubik@terapeuci.org.pl 
Monika Kaszuba 
tel. 513- 446- 754 

- gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia wg Weroniki   
   Sherborne,  
- integracja sensoryczna, 
- indywidualne konsultacje,  
- kontakt z psychologiem, pedagogiem,  
- wyjazdy terapeutyczne, 
- zajęcia grupowe , 
- terapia zajęciowa,  
- trening umiejętności społecznych,  
- psychoedukacja, zajęcia edukacyjne, kulinarne,  
  ruchowe. 

 
18. 

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki 
ul. Jasna 22 
00-054 Warszawa  
tel.  (22) 827-21-30, 
 
sekretariat@pzn-mazowsze.org.pl 
www.pzn-mazowsze.org.pl 

Polski Związek Niewidomych 
Zarząd Koła Praga - Południe  
ul. Jasna 22 
00-054 Warszawa 
 
Osoba do kontaktu: 
Ewa Kotowska  

Działalność Koła ma na celu niesienie pomocy osobom ociemniałym.  
 
Działania:  
- poradnictwo  psychologiczne, 
- rehabilitacja, 
- przeszkolenie  w zakresie samodzielnego  
  wykonywania czynności codziennych w tym także  
  bezpiecznego poruszania się po ulicy, 
- nauka brajla i bezwzrokowej obsługi komputera, 
- uczestnictwo w imprezach,  
- upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych  
   metod i technik usprawniających funkcjonowanie, 
- zgłaszanie różnym instytucjom potrzeb osób  
   niewidomych i słabowidzących w zakresie edukacji,  
   rehabilitacji i spraw socjalnych. 

 osoby ociemniałe 
 osoby 

słabowidzące 
 
z terenu Warszawy 
 

 
19. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział 
Wojewódzki w Warszawie 
ul. Poznańska 38/4 
00-689 Warszawa, ul. Poznańska 38/4,  
tel. (22) 628-60-62 
diabetycy.psd@gmail.com 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 
2  Warszawa Praga – Południe 
ul. Sygietyńskiego 7 
04-022 Warszawa  
tel. (22)  610-57 -27 

Stowarzyszenie ma na celu niesienie pomocy ludziom chorym na cukrzycę a także 
reprezentowanie i ochronę interesów członków Stowarzyszenia wobec władz 
państwowych, terenowych  
i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych 
organizacji. 
Działania: 
- integracja środowiska,   
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych  problemów zdrowotnych  
  i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów, osób w  podeszłym wieku 
  chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych. 

 osoby dorosłe  
chore na cukrzycę 

z terenu Warszawy 

20. 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
ul. Żytnia 3/9 
01-014 Warszawa 
tel.  (22) 838- 38 -44 (centrala)  
zmbm@faustyna.pl 
 
 

 

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
ul. Hetmańska 44 
04-305 Warszawa 
Placówka przeznaczona dla kobiet przewlekle 
somatycznie chorych 
tel.(22) 516- 92- 20, 
Osoba do kontaktu: 
S. Kordiana,  
Jolanta Szołtysek 
tel. (22) 516 92 20,  
      (22) 610 60 16 
 

Placówka prowadzi całodobową stacjonarną opiekę przeznaczoną dla kobiet 
przewlekle somatyczne chorych.  
 
Działania: 
- pielęgnacja  i rehabilitacja kobiet w wieku podeszłym, 
- wycieczki w okolice Warszawy,  
- pielgrzymki do sanktuariów,  
- wyjścia integracyjne do kina, teatru, na koncerty.  

 kobiety  
z terenu Warszawy 

mailto:klubik@terapeuci.org.pl
mailto:sekretariat@pzn-mazowsze.org.pl
http://www.pzn-mazowsze.org.pl/
mailto:diabetycy.psd@gmail.com
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21. 

Związek Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych RP 
Aleje Ujazdowskie 6a 
00-461 Warszawa,  
tel. (22) 629- 32- 81 biuro@kombatantpolski.pl  

Związek Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych RP 
Ul. Korytnicka 29 
04-085 Warszawa 

Związek zrzesza obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i 
niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego.  
Działania: 
- kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra    
  Ojczyzny,  
- umacnianie solidarności kombatantów  w kraju i za granicą,  
- reprezentowanie interesów swych członków wobec władz    
  państwowych i  samorządowych oraz instytucji i organizacji  
  społecznych,  
- udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu  
  i obywatelskiego oddania Ojczyźnie 
- działania na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.  

 kombatanci,  
byli więźniowie 
polityczni RP 

z terenu Warszawy 

22.  

Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
Region Mazowsze 
ul. Wolska 47 
01-201 Warszawa 
Centrala telefoniczna:  
tel. (22) 314- 80- 00,  
      (22) 314- 80- 01 
Sekcja Emerytów i Rencistów 
ul. Wolska 46/48 
 01-201 Warszawa 
(22) 632- 14 -65 

NSZZ „Solidarność”  Region Mazowsze 
Komisja Terenowa Emerytów i Rencistów 
Nr 2591 
Praga Południe  
ul. Grochowska 259a 
03-844 Warszawa 
tel. (22) 813-30-70 
 
Osoba do kontaktu: 
Wiesław Studziński 

Komisja zajmuje się obroną praw i interesów socjalnych  
i zawodowych swoich członków. 
Działania: 
- udzielanie zapomóg, 
- wspieranie chorych, 
- poradnictwo. 
 

 emeryci, renciści 
z dzielnicy Praga-Południe i  
z  terenu Warszawy 

23. 

Związek Sybiraków Oddział Warszawski  
ul. Chmielna 15 
00-021 Warszawa, p.109 
tel.: (22) 826- 13- 65 
 warszawa@sybiracyzg.pl 

Związek Sybiraków Koło Warszawa Praga - 
Południe  
ul. Grenadierów 30a 
04-062 Warszawa 
tel. (22) 610-12-86;  
hokulewicz@wp.pl 
793 865 311 
Osoba do kontaktu: 
Mirosław Popławski 
781- 204 -124 

Związek zajmuje się integracją osób deportowanych do ZSRR  
w latach 1940-1956 
 
Działania: 
- przyznawanie pomocy materialnej  i  finansowej. 
 

 emeryci, renciści 
z  terenu Warszawy 

24. 
 

Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych 
RP 
ul. Kopernika 3 
00-953 Warszawa 
tel. (22) 826- 51- 47,  
      (22) 826- 44 -97 
www.zgziwrp.internetdsl.pl  
ziwrp@poczta.internetdsl.pl 

Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział 
Praga Południe 
ul. Wąwolnicka 4 
04-023 Warszawa 
 

Celem Związku jest niesienie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
życiowych. 
 
Działania: 
- działalność wspierająca,  
- pomoc  rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej,  
- wyrównywanie szans. 

 inwalidzi, renciści, 
emeryci 

z  terenu Warszawy  
 

25. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
 i Inwalidów Oddział Wojewódzki Województwa 
Warszawskiego 
ul. Bracka 20a 
00-028 Warszawa 
tel. (22) 827-12-04  
 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa 
Praga Południe 
ul. Paca 39  
04-085 Warszawa  
Osoba do kontaktu: 
Teresa Bugajska 

Celem organizacji jest pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, 
działalność wspierająca. 
 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie ich szans, 
 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 emeryci,  
 renciści 

z  terenu Warszawy 

26. 
Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
ul. Chrzanowskiego 13  U4 
04-392 Warszawa 

Sale wykładowe Uniwersytetu 
siedziba - Centrum Promocji Kultury  
przy ul. Podskarbińskiej 2  

Słuchacze GUTW to osoby w wieku emerytalnym, które są zainteresowane 
możliwością dalszego kształcenia.  
 

 emeryci, seniorzy  

mailto:biuro@kombatantpolski.pl
mailto:warszawa@sybiracyzg.pl
mailto:hokulewicz@wp.pl
mailto:ziwrp@poczta.internetdsl.pl
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tel. 784- 760- 404   
gutw@op.pl   
www.gutw.edu.pl   

w Warszawie 
tel. (22) 517-65-75 
 
Osoba do kontaktu: 
Janina Chudzyńska  

Działania: 
- edukacyjno-rekreacyjne, 
- szkolenia komputerowe, 
- zajęcia plastyczne, 
- basen, 
- gimnastyka. 

z  dzielnicy Praga-Południe 

 

27. 
 

Fundacja Dom Kultury  
ul. Przyrzecze 1p/7 
03-107 Warszawa 
tel. (22) 695- 838- 439;  
             601 -372- 842 
biuro@domkultury.waw.pl 
 
 

Fundacja Dom Kultury  
ul. Przyrzecze 1p/7 
03-107 Warszawa 
tel. (22) 695- 838- 439;  
             601 -372- 842 
biuro@domkultury.waw.pl 
 
Osoba do kontaktu: 
Elżbieta Wrona  

Fundacja zajmuje się edukacją kulturalną, dostarczaniem kultury  
i edukacji do środowisk, które mają utrudniony dostęp do takiej oferty. Fundacja 
jest objazdowym domem kultury.  

Działania: 
- edukacja artystyczna,  

 dzieci 
 młodzież 
 dorośli 

z  terenu Warszawy 

28. 

Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i 
Trzeciego Wieku 
ul. Afrykańska 16 lok. 16 
tel. 696- 479 -778 

Klub Kultury Saska Kępa 
ul. Brukselska 23 
00-973 Warszawa 
tel. (22) 277-08-03 
www.facebook.com/PROMkultury 
promocja@promkultury.pl 
 
Osoba do kontaktu: 
Jerzy Szczerbakow program@promkultury.pl 
tel. (22) 277-08-03 

Uniwersytet  proponuje  warsztaty, seminaria, naukę języków obcych, forum 
dyskusyjne, naukę pracy z komputerem, gerontologię, naukę o religiach świata, 
spotkania brydżowe itp. 
  
Działania: 
- edukacja,  
- kultura. 

 emeryci, seniorzy 
z  dzielnicy Praga-Południe 
 

29. 
 

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i 
Opieki nad Psychicznie  
i Nerwowo Chorymi  
ul. Rychlińskiego 1 
Ząbki 
tel. (22) 679-11-52 

Ośrodek Oparcia Społecznego, 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
ul. Grochowska 259a 
03-844 Warszawa 
tel. (22) 810-92-87 
 
Osoba do kontaktu: 
Danuta  Ajdysińska 
(22) 810-67-22 

Towarzystwo prowadzi ośrodki dzienne dla osób dotkniętych chorobą psychiczną. 
 
Działania: 
-  rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, 
-  treningi umiejętności społecznych, 
-  biblioterapia, 
-  psychoedukacja, 
-  poradnictwo psychologiczne, 
-  psychoterapia wspierająca. 

 osoby  
z zaburzeniami 
psychicznymi z  
terenu Warszawy 

30. 
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
ul. Katowicka 31  
03-932 Warszawa 
tel./fax: (22)  616- 02 -68; (22) 616- 03 -14 
 biuro@fdds.pl 

Praskie Centrum Dziecka i  Rodziny im. 
Aliny Margolis-Edelman 
ul. Walecznych 59 
03-926 Warszawa 
tel./fax: (22) 616-16-69,  
(22) 672-65-86 
cdir@fdds.pl 
 
Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" 
ul. Mazowiecka 12/25 
00-048 Warszawa 
tel./fax: (22) 826-88-62, (22) 826 14 34 
cpd@fdds.pl 
 
Osoba do kontaktu: 
Monika Sajkowska  
535-001-085 

Fundacja jest organizacją zajmującą się ochroną dzieci przed przemocą i pomocą 
dzieciom krzywdzonym, które doświadczyły przemocy. 
 
 
Działania: 
Realizacja Programów: „Dobry Rodzic - Dobry Start” w ramach którego udzielane 
są  
- konsultacje indywidualne,  
- warsztaty umiejętności wychowawczych,  
- spotkania edukacyjne,  
- wspólne zabawy z dziećmi,  
- wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne.  
Centrum „Mazowiecka”  oferuje przyjazne dziecku miejsce, gdzie odbywają się 
przesłuchania małoletnich ofiar i świadków przestępstw. Udziela dzieciom 
pokrzywdzonym przestępstwem  
i ich rodzinom: 
- pomocy  prawnej, 

 dzieci 
 młodzież 
 dorośli  

z  terenu 
Warszawy 

mailto:gutw@op.pl
http://www.gutw.edu.pl/
mailto:biuro@domkultury.waw.pl
mailto:biuro@domkultury.waw.pl
https://www.facebook.com/PROMkultury
mailto:promocja@promkultury.pl
mailto:program@promkultury.pl
mailto:%20biuro@fdds.pl
mailto:cpd@fdds.pl
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 - psychologicznej,  
- pedagogicznej, 
- psychiatrycznej. 
Podopieczni otrzymują pomoc w formie: 
- wsparcia indywidualnego,  
- konsultacji specjalistycznych,  
- spotkań diagnostycznych i  terapeutycznych,  
- grup  wsparcia dla rodziców i młodzieży  
  oraz socjoterapeutycznych dla dzieci, a także  
  psychoedukacyjnych dla ich opiekunów.  

31. 

Fundacja „Pomoc Kobietom  
i Dzieciom”  
ul. Wąchocka 4 lok. 5 
03-934 Warszawa,  
tel.  (22) 616- 38 -54,  
       (22) 617- 46- 58 
          602- 778- 370 
pomoc@przemockid.pl 

Fundacja „Pomoc Kobietom  
i Dzieciom”  
ul. Wąchocka 4 lok. 5 
03-934 Warszawa,  
tel.  (22) 616- 38 -54 
       (22) 617- 46- 58 
          602- 776- 209  

Fundacja zapewnia kompleksową pomoc członkom rodzin,  
w których występuje problem przemocy. 
Działania: 
- pomoc psychologiczna, 
- współpraca ze specjalistami. 

 kobiety z dziećmi 
z terenu 
Warszawy 

32.  

Fundacja „Zdrowie”  
Al. Stanów Zjednoczonych 68 
04-036 Warszawa 
tel. (22) 672- 79 -27 
uslugiopiekuncze@fundacjazdrowie.pl 

Fundacja „Zdrowie”  
Al. Stanów Zjednoczonych 68 
04-036 Warszawa 
tel. (22) 672- 79 -27 
uslugiopiekuncze@fundacjazdrowie.pl 

Fundacja świadczy  na terenie Warszawy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i 
rehabilitacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w domu pacjenta, zarówno prywatnie jak i na zlecenie 
warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej.  
Działania: 
- czynności gospodarcze (sprzątanie, robienie zakupów,   
  przygotowywanie posiłków), 
- usługi pielęgnacyjne (podawanie leków, zmiany opatrunków,  
  profilaktyka i skuteczne leczenie odleżyn,  pomoc przy toalecie  
   i kąpieli itp.), 
-  czynności socjalne i urzędowe, 
-  umiejętności zawodowe (niezbędne nawyki pracy i szukanie    
   zatrudnienia), 
-  umiejętności społeczne i interpersonalne (komunikowanie się,  
   rozwiązywanie problemów, wyrażanie własnych przekonań, uczuć  
   i postaw w sposób respektowany przez otoczenie), 
-  umiejętności spędzania wolnego czasu (czytanie prasy, wyjście   
   do kina, udział w zajęciach rekreacyjnych). 

 osoby starsze  
i niepełnosprawne 
z terenu Warszawy 

33. 

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół  
i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  
„Pomost" 
ul. Wincentego 85 
03-291 Warszawa  
tel. 600 -617- 522,  
(22) 614- 16- 38 

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i 
Rodzin Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi  „Pomost" 
ul. Wincentego 85 
03-291 Warszawa  
tel. 600 617 522,  
(22) 614 16 38 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań mających na celu rehabilitację 
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych  
z powodu zaburzeń psychicznych, pomoc psychologiczną  
i psychoedukacyjną dla ich rodzin.  
Działania: 
- przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność  
   wspierająca, 
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  
- zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, 
- pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie  
  dostępu do ofert pracy,  
- szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, 
- warsztaty terapii zajęciowej, 
- świadczenie usług specjalistycznych w domach klientów na  
  zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 osoby  
z zaburzeniami 
psychicznymi  
z terenu 
Warszawy 

mailto:pomoc@przemockid.pl
mailto:uslugiopiekuncze@fundacjazdrowie.pl
mailto:uslugiopiekuncze@fundacjazdrowie.pl
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34. 

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej  
ul. Nowogrodzka 7 lok. 14 
00-513 Warszawa  
tel. (22) 622 -96- 33  
faks: (22) 622 -96- 33  
e-mail: spb-pis@wp.pl  
www.spb.org.pl  
 

Ośrodek dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie „Dom” 
ul. Walecznych 59 
03-926 Warszawa  
tel.: (22) 616 10 36  
faks: (22) 617 28 91  
e-mail:  spb.dom@wp.pl  
www.spb.org.pl  
Osoba do kontaktu: 
Tadeusz Wieszczyk  

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM" jest stacjonarną (całodobową) 
placówką dla kobiet i dzieci, doznających  
i zagrożonych przemocą domową.  
 
Działania: 
- zapewnienie całodobowej opieki, 
- pomoc psychologiczna, 
- pomoc pedagogiczna, 
- pomoc medyczna, 
- poradnictwo prawne. 

 kobiety doznające 
przemocy 

 kobiety z dziećmi 
 kobiety w ciąży 

z terenu 
Warszawy 

35. 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ 
ul. Korotyńskiego 13 
02-121 Warszawa  
tel. (22) 824-25 -01 
      (22) 668-70-00  
pogotowie@niebieskalinia.pl  

www.niebieskalinia.pl  

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ 
ul. Korotyńskiego 13 
02-121 Warszawa  
tel. (22) 824-25 -01 
      (22) 668-70-00  
pogotowie@niebieskalinia.pl  

www.niebieskalinia.pl  

Osoba do kontaktu: 
Renata Durda  

Pogotowie realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 
edukacji.  

Działania: 
- pomoc psychologiczna, 
- pomoc prawna, 
- ogólnopolska poradnia mailowa, 
- ogólnopolska poradnia telefoniczna, 
- ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
 
- szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych  
  (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych, 
- wydawanie pisma "Niebieska Linia". 
 

 osoby z terenu 
Warszawy 
doznające 
przemocy 

36. 

Stowarzyszenie ALTER-EGO 
ul. Wiślana 7 
05-077 Warszawa 
tel. 690-413-987 

Stowarzyszenie ALTER-EGO 
ul. Wiślana 7 
05-077 Warszawa 
tel. 690-413-987 
sierakowski@vp.pl 
 
Osoba do kontaktu: 
Witold Sierakowski 

Stowarzyszenie prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej osobom 
osadzonym odbywającym karę, członkom ich rodzin. 
 
Działania: 
 - punkt Pomocy Doraźnej dla Bezdomnych i Najuboższych, 
-  magazyn odzieży, żywności i artykułów przemysłowych, 
-  wsparcie przez pracowników ulicznych (street workers) osób   
   bezdomnych. 
-  pomoc medyczna. 
 

 osoby bezdomne 
 osoby wykluczone 

społecznie 
 osoby starsze 

wymagające 
pomocy z terenu 
Warszawy 

37. 

Stowarzyszenie MONAR 
ul. Nowolipki 9B 
00-151 Warszawa 
tel.: (22) 635-95-09 
        (22) 635-13-26 
        (22) 635-94-37 
biuro@monar.org 

Noclegownia Dla Osób Bezdomnych  
i Najuboższych Stowarzyszenie Monar 
ul. Skaryszewska 19  
Warszawa  
skaryszewska19@interia.pl 
(22) 499-72- 40;  
(22) 499-80-29 
Osoba do kontaktu: 
Julita Nieckoś 

Punkt pomocy doraźnej.  
 
Działania: 
- nocleg, 
- wyżywienie, 
- środki czystości, 
- odzież,  
- opieka pielęgniarska,  
- pomoc socjalna. 

 osoby bezdomne 
z terenu 
Warszawy 

mailto:spb-pis@wp.pl
http://www.spb.org.pl/
mailto:spb.dom@wp.pl
http://www.spb.org.pl/
mailto:pogotowie@niebieskalinia.pl
http://www.niebieskalinia.pl/
mailto:pogotowie@niebieskalinia.pl
http://www.niebieskalinia.pl/
http://www.niebieskalinia.pl/pismo
mailto:sierakowski@vp.pl
mailto:biuro@monar.org
mailto:skaryszewska19@interia.pl
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38. 
 

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” 
ul. Okólnik 11 
00-368 Warszawa 
tel. (22) 827-55-86 
 

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat" 
ul. Siennicka 48 
04-393 Warszawa  
tel. (22) 813-22-15 
tel. (22) 827 55 86  
e-mail: dompatronatu48@gmail.com 
maya.a@wp.pl  
patronat.waw.pl  
 
Osoba do kontaktu: 
Tomasz Samsel 

Stowarzyszenie pomaga byłym więźniom, mężczyznom poprzez zapewnienie 
okresowego (częściowo odpłatnego) zakwaterowania, wyżywienia, środków 
czystości. 
Działania: 
- udzielenie pomocy w znalezieniu zatrudnienia i uzyskaniu lub  
  podniesieniu kwalifikacji zawodowych,  
- zameldowanie na pobyt czasowy, 
- pomoc w uzyskaniu mieszkania z zasobów gminy/dzielnicy,  
- podejmowanie prób nawiązania kontaktu z rodziną.  

 osoby bezdomne  
po zakładach 
karnych z terenu 
Warszawy 

Pralnia „Patronat” 
03-844 Warszawa 
ul. Grochowska 259 a 
tel. (22) 870-74-09 
patronat.waw.pl  
 
Osoba do kontaktu: 
Dariusz Milewski 

Pralnia świadczy usługi pralnicze dla stowarzyszeń i fundacji działających na 
terenie m. st. Warszawy, prowadzących domy, schroniska, noclegownie i hospicja 
dla osób bezdomnych i ubogich.  
 
Działania:  
-pranie bielizny pościelowej, odzieży, kocy itp.   
 

 osoby bezdomne 
przebywające  
w schroniskach z 
 terenu Warszawy 

40. 
 

Stowarzyszenie Barwy Kultury 
ul. Złota 7 lok. 8 
00-019 Warszawa 
tel. (22) 212-87-84 

Stowarzyszenie Barwy Kultury 
ul. Złota 7 lok. 8 
00-019 Warszawa 
tel. (22) 212-87-84 
 
Osoba do kontaktu: 
Edyta Wierzchucka 

Stowarzyszenie zajmuje się poprawą życia społecznego  
i kulturalnego, rozwijaniem zainteresowań i poznawaniem pasji innych. 
Działania: 
- artystyczno-edukacyjne, 
- projekty animacyjne, 
- projekty profilaktyczne, 
- szkolenia i warsztaty. 

 osoby z terenu 
Warszawy  

 

41. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Biuro Rady Naczelnej w Warszawie  
ul. Wiejska 18 lokal 20 
00-490 Warszawa 
tel. 621-58-77, 629-37- 43, 629-63- 26 
rada.naczelna@pkps.org.pl 
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Biuro Rady Naczelnej w Warszawie  
ul. Wiejska 18 lokal 20 
00-490 Warszawa 
tel. 621-58-77, 629-37- 43, 629-63- 26 
rada.naczelna@pkps.org.pl 
 

Polski Komitet zajmuje się niesieniem pomocy, udzielaniem materialnego i 
organizacyjnego wsparcia osobom znajdującym się  
w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, 
samotnym i opuszczonym. 
Działania: 
Realizacja Programów:  
 „Pomoc Żywnościowa” w ramach której przekazywane są artykuły  
  spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących;  
„Twoja Szansa” – wsparcie procesu wychodzenia z bezdomności 
- poradnictwo socjalne, 
- psychologiczne, 
- obywatelskie. 

 osoby ubogie  
z terenu 
Warszawy  
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