
NOCLEGOWNIE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN 
 

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF 
 
NOCLEGOWNIA PRZY FRANKLINSTRAßE 
Franklinstr. 27a, 10587 Berlin 
U2 Ernst-Reuter-Platz | S5, S7, S75 Tiergarten | autobus 245 do przystanku Marchbrücke 

 030/ 39 127 22 
pan Mark, pani Kröger 

 uebernachtungsheim-franklinstr@berliner-stadtmission.de 
 www.berliner-stadtmission.de/not-franklinstr 
 otwarta przez cały rok | codziennie, od 18.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 21.30 
Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać do godz. 1. w 
nocy 
Zakaz spożywania alkoholu i konsumpcji narkotyków, zakaz stosowania przemocy i wchodzenia ze 
zwierzętami. Jeden pokój dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z łóżkiem 
przystosowanym dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 
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NOCLEGOWNIA PRZY KAISERDAMM 
Kaiserdamm 3, 14057 Berlin 
U2 Sophie-Charlotte-Platz | autobus 309 do przystanku Zillestraße 

 0151/ 14393531 
 pani Neugebauer 
 kaeltehilfe@awo-mitte.de 
 www.awo-mitte.de 
 otwarta od 29. października do 31. marca | codziennie, od 22.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 22.00 
Zakwaterowania w pokojach dwuosobowych. Przy każdym pokoju znajduje się łazienka. Kobiety mieszkają 
w chronionej przestrzeni na jednym lub dwóch piętrach (na jednym piętrze 6 miejsc, na drugim 12).  
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FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
 
NOCLEGOWNIA AWO KIEZ-CAFÈ 
Petersburger Str. 92, 10249 Berlin 
W pobliżu S5, S7, S75 Warschauer Str. | tramwaj M10, M21 | U5 Frankfurter Tor 
Budynek od strony ulicy (Vorderhaus), 2. piętro 

 030/ 29 350 556 
 pani Stodden 
 kiez-cafe@awo-spree-wuhle.de 
 www.awo-spree-wuhle.de 
 od października do kwietnia | codziennie od 20.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 22.00 | Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub 
Wärmebus) mogą przyjeżdżać do godz. 23 
Możliwość wejścia z psami. Zakaz spożywania alkoholu i narkotyków, zakaz stosowania przemocy.  
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NOCLEGOWNIA JOANNITÓW (JOHANNITER) 
Ohlauerstraße 22, 10999 Berlin 
dawna szkoła im. Gerharta Hauptmanna | skrzydło północne (Nordflügel) 
U1/U3 Görlitzer Bahnhof | autobus M29 do przystanku Ohlauerstr 

 030/ 50 56 25 40  
 pan Heuer, pan Wierciochin 
 notuebernachtung.berlin@johanniter.de 
 www.johanniter.de/kaeltehilfe 
 od listopada do marca | codziennie od 19.00 do 7.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 22.00 | Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub 



Wärmebus) mogą przyjeżdżać przez całą noc 
2 miejsca dla osób niebinarnych 
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NOCLEGOWNIA DLA RODZIN 
Wrangelstraße 12, 10097 Berlin I 1. piętro 
U1, U3 Görlitzer Bahnhof I autobus 140 Wrangelstr. 

 030/ 61 07 32 56 
 pani Schröder / pani Paschina 
 notunterkunft.familien@diakonie-stadtmitte.de 
 www.diakonie-stadtmitte.de 
 otwarta przez cały rok | przez cały dzień  

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu spytania o wolne miejsca 
30  

 
 

MARZAHN-HELLERSDORF 
 
NOCLEGOWNIA „NEUSTART GMBH” 
Otto-Rosenberg-Str. 4-10, 12681 Berlin  
S7 Raoul-Wallenberg-Str. 

 030/ 992 733 76  
 pani Wiesenthal 
 schirg@neustart-berlin.de 
 od listopada do marca | codziennie, od 20.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 22.00 | Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub 
Wärmebus) mogą przyjeżdżać do godz. 24. 
Należy przestrzegać regulaminu noclegowni. Zakaz przyprowadzania zwierząt, zakaz konsumpcji alkoholu i 
narkotyków. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad będzie wprowadzony zakaz wstępu do budynku. 
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NOCLEGOWNIA NEUSTART BERLIN GMBH 
Otto-Rosenberg-Str. 4-10, 12681 Berlin  
S7 Raoul-Wallenberg-Str. 

 030/ 93668739 
 pan Schirg 
 schirg@neustart-berlin.de 
 od listopada do marca | codziennie, od 20.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 23.00 
Zakaz konsumpcji alkoholu i narkotyków. Należy przestrzegać regulaminu noclegowni. W przypadku 
nieprzestrzegania tych zasad będzie wprowadzony zakaz wstępu do budynku. 
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MITTE 
 
NOCLEGOWNIA PRZY LEHRTER STRASSE 
Lehrter Str. 68, 10557 Berlin 
U55, S5, S7, S75 Hauptbahnhof | autobusy M41, M85, 120, 140, 240, N20, N40 
ok. 7 minut drogi pieszo od Berlińskiego Dworca Głównego (Hauptbahnhof) 

 030/ 690 335 29 
 pani Behnke 
 nue-lehrter@berliner-stadtmission.de | behnke@berliner-stadtmission.de 
 www.berliner-stadtmission.de/kaeltehilfe/notuebernachtungen 
 od listopada do kwietnia | przyjęcie na nocleg o dowolnej porze, o ile są jeszcze wolne miejsca 

Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać przez całą 
noc, o ile są jeszcze wolne miejsca.  

mailto:nue-lehrter@berliner-stadtmission.de
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NOCLEGOWNIA MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KULTURY „PUMPE” 
Lützowstraße 42, 10785 Berlin 
U1Kurfürstenstraße I U1, U2, U3, U4 Nollendorfplatz I autobus M85 do przystanku Lützowstr./Potsdamer Str. 
I autobus 100 do przystanku Lützowplatz. 
Budynek usytuowany z tyłu kamienicy (przejście przez podwórze) i na co dzień pełni funkcję hostelu 
młodzieżowego 

 0151/68 828 782 
 pani Neugebauer 
 kaeltehilfe@awo-mitte.de 
 www.awo-mitte.de 
 od 6. listopada do 27. marca | codziennie, od 20.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 22.00 | Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub 
Wärmebus) mogą przyjeżdżać również w późniejszych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu przez 
telefon. 
Budynek usytuowany z tyłu kamienicy, boczne skrzydło 
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PANKOW 
 
PFEFFERBETT HOSTEL 
Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin 
U2 Senefelder Platz  

 w godzinach otwarcia: 030/ 93935858 
 015226355602, 0151 75495254 
 pan Zeka, pani Frank 
 kaeltehilfe-berlin@ib.de  
 www.ib-berlin.de/kaeltehilfe 
 od listopada do marca | otwarty codziennie od 18.30 do 8.00 | Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 

22.00 | Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać do 
godz. 24.00 
W hostelu jest jedno piętro z 14 miejscami przeznaczonymi wyłącznie dla kobiet. 
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NOCLEGOWNIA STRASSENFEGER 
Storkower Str. 139 c, 10407 Berlin 
S41, S42, S8, S85, S9 Landsberger Allee | autobus 156 do przystanku Storkower Str./Einkaufszentrum 
2. wejście od strony sklepu Kaufland, czerwony budynek 

 030/ 479 058 10 
 pani Schmidt, pan Nordheim 
 notuebernachtung@strassenfeger.org 
 www.strassenfeger.org 
 otwarte przez cały rok | codziennie, od 18.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 21.30 
Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać do godz. 
23.30, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. 
Zakaz przyprowadzania zwierząt, stosowania przemocy, zakaz spożywania alkoholu i konsumpcji 
narkotyków. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
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NOCLEGOWNIA GEBEWO PRO GGMBH PRZY STORKOWER STR. 
Storkower Str. 133a, 10407 Berlin I Za budynkiem Jobcenter Pankow, budynek Vatenfall 
S41, S42, S85, S9 Landsberger Allee 

 0163/ 48 091 58 
 pan Klein, pani Dioli, pani Kaczmarska 
 kh-notuebernachtung@gebewo.de 

mailto:kaeltehilfe-berlin@ib.de


 www.gebewo-pro.de  
 od października do marca |  

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 24.00 
Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać przez całą 
noc, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. 
Pomoc medyczna w poniedziałki, środy i piątki.  

 
 

 

REINICKENDORF 
 
NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH RODZIN „AM BÄRENSPRUNG“ / EJF 
Am Bärensprung 52/56, 13503 Berlin  
S25 Schulzendorf, autobus 124  

 0172/ 38 045 60  
 pani Stritzke 
 stritzke.jana@ejf.de | notuebernachtung@ejf.de 
 www.notübernachtung.ejf.de | www.ejf.de 
 czynna przez cały rok | codziennie 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 18.00 / po telefonicznym zgłoszeniu również później 
Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać przez całą 
dobę. 
Zakwaterowanie możliwe dla rodzin z conajmniej jednym małoletnim dzieckiem i dla kobiet w ciąży 
posiadających aktualny „Mutterpass”. 
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SPANDAU 
 
NOCLEGOWNIA „HERBERGE ZUR HEIMAT E.V.“ 
Falkenseer Chaussee 154, 13589 Berlin 
autobus 137 od Rathaus Spandau do przystanku Freudstr. 

 030/ 37 49 90 50 
 pan Loehrke 
 jeffrey.loehrke@hzh-ev.de 
 www.hzh-ev.de 
 od października do marca | codziennie, przez całą dobę 

Przyjęcie na nocleg możliwe o dowolnej porze 
Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać przez całą 
dobę. 
Zakaz przyprowadzania zwierząt. Możliwość skorzystania z pralki, łazienki, otrzymania nowych ubrań. 
Pokoje z łóżkiem dwuosobowym. Budynek przystosowany do osób z niepełnosprawnościami: brak stopni, 
toaleta bez barier. 
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STEGLITZ ZEHLENDORF 
 
NOCLEGOWNIA PRZY BERGSTRASSE 4 W WANNSEE 
Bergstr. 4, 14109 Berlin 
S1 do stacji Wannsee, następnie autobusem 114 w kierunku Heckersdorn do przystanku Seglerweg + 7 min 
drogi pieszo 

 0176 55688596 
 pani Müller-Wenk 
 kaeltehilfe@drk-berlin.net 
 www.drk-sz.de/angebote/wohnungslose/notuebernachtung-bergstr-4-am-wannsee 
 od listopada do marca | codziennie, od 19.00 do 7.00, przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 21.00 

Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać do godz. 
21.00. 
Zakaz spożywania alkoholu i konsumpcji narkotyków, posiadanie broni, zakaz wchodzenia ze zwierzętami. 
18   

 

mailto:stritzke.jana@ejf.de


 
TREPTOW-KÖPENICK 
 
ASB KÄLTEHILFE ADLERGESTELL 
Adlergestell 129, 12439 Berlin 
S8, S9, S85 Betriebsbahnhof Schöneweide 

 0176 / 211 90 036 
 pani Liebscher 
 kaeltehilfe@asb-berlin.de 
 www.asb-berlin.de  
 od listopada do marca | codziennie, od 18.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 22.00 | Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub 
Wärmebus) mogą przyjeżdżać do godz. 22.00  
Zakaz wchodzenia ze zwierzętami i przynoszenia broni. Możliwość skorzystania z łazienki i pralki. Budynek 
nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Noclegownia najlepiej przystosowana dla 
kobiet i par.  
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http://www.asb-berlin.de/

