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IDĄ MROZY - ZWRÓĆMY UWAGĘ NA OSOBY SAMOTNE I
BEZDOMNE
W grudniu w Polsce temperatura często spada poniżej zera. Zwłaszcza w nocy zdarzają się znaczne
spadki temperatur, gdy mróz ścina mocniej. Bardzo niskie temperatury są poważnym zagrożeniem
nie tylko dla osób bezdomnych, ale również dla osób będących pod wpływem alkoholu i osób, które
nie mają wystarczających środków na opał. Zwróćmy szczególną uwagę na osoby zagrożone
wychłodzeniem. Każdy może pomóc dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997, 986.
Z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że w ubiegłym roku w Polsce z
powodu wychłodzenia zmarły aż 83 osoby. Aby zapobiegać takim tragediom musimy
niezwłocznie reagować na osoby bezdomne i osoby, które nie mają wystarczających
środków na opał lub będące pod wpływem alkoholu. Tym osobom mróz najbardziej
zagraża. Zareaguj dzwoniąc pod nr tel. 112, 997 lub 986. Ponadto od początku
listopada funkcjonuje specjalna infolinia, gdzie pod numerem telefonu 800 100 022
można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla
osób bezdomnych. Swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa śląskiego.
Infolinia obsługiwana jest przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Funkcjonuje przez całą dobę, w każdym dniu
tygodnia do końca marca przyszłego roku.
Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczony jest wykaz placówek świadczących pomoc osobom
bezdomnym na terenie całego Śląska: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html
Na terenie Zabrza osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie w:
Dom Noclegowy dla Bezdomnych Mężczyzn, Zabrze ul. Trocera 63, tel: 32 271 26 39
Dom św. Brata Alberta „Przytulisko”, Zabrze ul. Kochanowskiego 26, tel: 32 630 11 23
Ośrodek Wsparcia dla Kobiet, Zabrze ul. Oﬁar Katynia 48, tel: 32 630 11 22
Dom „Pokora – Szkoła Nowego Życia”, Zabrze ul. Pawliczka 16, tel: 32 370 14 34
Osoby bezdomne w godzinach 20.00 – 8.00 mogą również zgłosić się do:
Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych, Zabrze ul. Stalmacha 7, tel: 695 950 656

Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na przypadkowo napotkane osoby, które mogą stać się oﬁarą niskich temperatur.
Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze bądź niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy uwagę
przede wszystkim na dzieci, osoby starsze oraz bezdomne. Wielokrotnie od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy
zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze.
Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy
zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997 lub 986, by
uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
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