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Panie, Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie
i Wójtowie
Miast i Gmin
województwa pomorskiego
Szanowni Państwo,
jak każdego roku, w związku z nadejściem sezonu jesienno-zimowego, zwracam się z apelem
o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
województwa pomorskiego, w szczególności osobom zmagającym się z kryzysem
bezdomności, osobom z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku oraz przebywającym w
złych warunkach mieszkaniowych.
Okres jesienno-zimowy w czasie nieustępującej wciąż epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
jest szczególnie trudny dla osób pozbawionych schronienia i przebywających w przestrzeni
publicznej. Osoby te z powodu braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb
bytowych oraz braku dostępu do podstawowych środków higieny i ochrony osobistej są
poważnie narażone na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu
i zakażeniem wirusem, co stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie.
Niezbędna dla zapewnienia skutecznego wsparcia osobom zależnym, bezdomnym
i samotnym w okresie zimy jest harmonijna współpraca na wszystkich szczeblach
administracji, a także zaangażowanie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
i porządek: policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników ośrodków pomocy społecznej.
Niezwykle ważny jest także udział pracowników i wolontariuszy z organizacji pozarządowych
świadczących pomoc osobom bezdomnym, bowiem realizacja szeroko rozumianego
wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności na terenie województwa pomorskiego w dużej
mierze opiera się na aktywności organizacji pozarządowych.
Apeluję zatem do Państwa o podjęcie skoordynowanych i uwzględniających obecną sytuację
pandemiczną działań ograniczających negatywne skutki zimy ze szczególnym

uwzględnieniem działań zabezpieczających potrzeby osób w kryzysie bezdomności – m.in.
udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania, jak również
organizację odpowiednich warunków izolacji dla osób bezdomnych oraz stałą współpracę
z placówkami udzielającymi tymczasowego schronienia osobom bezdomnym zwłaszcza pod
kątem dostępu do środków higieny i ochrony osobistej.
Proszę jednocześnie, aby wszystkie informacje o zaistniałych sytuacjach kryzysowych
związanych z zagrożeniem życia i zdrowia osób z terenu naszego województwa przekazywać
do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody pod bezpłatny całodobowy interwencyjny
numer telefonu 987.
Aktualna baza danych o miejscach tymczasowego schronienia zapewnianego przez gminy
województwa pomorskiego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod adresem: uwgdansk.bip.gov.pl/→ Wydziały →
Wydział Polityki Społecznej → Prowadzone rejestry i wykazy → Rejestr miejsc tymczasowego
schronienia.
Licząc na współpracę, mam nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie i Państwa
zaangażowanie oraz podjęte systemowe działania pozwolą na dalsze zapewnianie
celowanego wsparcia osobom potrzebującym i ograniczenie negatywnych skutków
doświadczania kryzysu bezdomności w czasie trwającej epidemii.
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