
NOCLEGOWNIE DLA MĘŻCZYZN 

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 

NOCLEGOWNIA ŚW. MARII (ST. MARIEN – LIEBFRAUEN) 
Wrangelstr. 50, 10997 Berlin 
U1 Schlesisches Tor  

 030/ 611 293 24 
 pan Gräbner 
 od listopada do marca | codziennie, od 19.30 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 21.30 
Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać do 21:30.   
Zakaz konsumpcji narkotyków i przyprowadzania zwierząt 
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NOCLEGOWNIA ŚW. PIUSA/ ŚW. MIKOŁAJA (ST. PIUS/ ST. NIKOLAUS) 
Palisadenstraße 53, 10243 Berlin 
U5, autobus 142, N5 Straußberger Platz | tramwaj M5 do przystanku Platz der Vereinten Nationen  
Przyjęcie na nocleg następuje od ulicy Palisadenstraße 72 

 030/ 53 218 553 
 diakon Wolfgang Willsch 
 notuebernachtung@brotdeslebens.net 
 od października do kwietnia | codziennie, od 19.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 21.30 | Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub 
Wärmebus) mogą przyjeżdżać do 21.30, po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon 
Ciepły posiłek, śniadanie. Zakaz konsumpcji narkotyków i spożywania alkoholu. Zakaz przyprowadzania 
zwierząt, zakaz stosowania przemocy. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.  
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MITTE 

NOCLEGOWNIA CARITAS PRZY RESIDENZSTRASSE   
Residenzstr. 90, 13409 Berlin 
U9 Osloer Str.  

 0172/ 39 27 384 | 0152/ 45 814 22 
 pan Parlow 
 kaeltehilfe@caritas-berlin.de 
 www.caritas-berlin.de 
 od listopada do marca | codziennie, od 19.30 do 7.30 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 22.00 | Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub 
Wärmebus) mogą przyjeżdżać również później, po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon. 
Zakaz spożywania alkoholu i konsumpcji narkotyków. Możliwość skorzystania z pralki. Pomieszczenia 
prawie całkowicie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: parter, jeden stopień, 
można poruszać się z pomocą balkonika, jednak brak sanitariatów przystosowanych do wózków 
inwalidzkich. Ciepły posiłek i śniadanie. 
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NEUKÖLLN 

NOCLEGOWNIA „KUBUS KÄLTEHILFE“ 
Teupitzer Straße 39, 12059 Berlin | Wejście z lewej strony od głównego budynku, przed ogródkami 
S41/42 Sonnenallee, autobus 171 do przystanku Harzer/ Treptower Str. 

 030/ 81 033 516 1 
 kaeltehilfe@kubus-berlin.de 
 www.kubus-berlin.de 
 od 15. października do 30. kwietnia | codziennie, od 19.00 do 7.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 22.00 |Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. Kältebus lub 
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Wärmebus) mogą przyjeżdżać również później. 
Ciepła kolacja, śniadanie. Możliwość umycia się i skorzystania z prysznica, możliwość skorzystania z pralki. 
Zakaz palenia, zakaz konsumpcji alkoholu i narkotyków na terenie noclegowni. Zakaz przyprowadzania 
zwierząt.  
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REINICKENDORF 

NOCLEGOWNIA 2 PRZY KOPENHAGENER STRASSE 
Kopenhagener Str. 29, 13407 Berlin  | Wjazd do klubu sportowego 
S1 Wilhelmsruh, autobus 122 do przystanku Flottenstr., U8 Residenzstr.  

 030/ 325 141 32  
 pan Riesberg 
 riesberg@berliner-stadtmission.de 
 www.berliner-stadtmission.de 
 od listopada do kwietnia | od 20.00 do 8.00 

Przyjęcie na nocleg najpóźniej o godz. 4.00 nad ranem |  Autobusy pomagające osobom bezdomnym (tzw. 
Kältebus lub Wärmebus) mogą przyjeżdżać przez całą dobę 
Niestety placówka nie jest przystosowana dla osób, które z przyczyn zdrowotnych nie potrafią samodzielnie 
stać.  
30  

 


