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W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do mieszkańców miasta
Grajewo z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób
narażonych na działanie niskich temperatur. Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które
niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać
bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także
mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej
uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją,
które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy
odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w
sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Zima niesie ze sobą dla osób bezdomnych zagrożenie utraty życia z powodu wychłodzenia
organizmu. Wiele z tych osób pomimo świadomości tego rodzaju zagrożeń nie zmienia trybu
życia i nie szuka właściwej ochrony przed chłodem bądź podejmuje działania, które nie
gwarantują im bezpieczeństwa. Piwnice, klatki schodowe, opuszczone budynki, nieczynne
zsypy - to w tych miejscach najczęściej nocują bezdomni. Niedługo wszyscy włożymy zimowe
kurtki, więc nie zapominajmy o ludziach, którzy szczególnie potrzebują ciepła. Zaczyna się
okres zimowy, a co za tym idzie najtrudniejszy dla ludzi pozbawionych dachu nad głową.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie wdraża w tym okresie różnorodną pomoc o
charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Pomagamy m.in. w zakupie opału, leków, żywności
czy też odzieży i obuwia zimowego. Na bieżąco współpracujemy ze Schroniskiem im. Św. Ojca
Pio w Ełku, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. Kościuszki 27, 19-300 Ełk) oraz
Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku prowadzonym przez Stowarzyszenie
MONAR (ul. Dąbrowskiego 3c, 19-300 Ełk). Ponadto w budynku Domu Dziennego Pobytu "Klub
Seniora" w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B (tel. 86 272 68 69) od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00 - 13.00 wydawane są ciepłe posiłki na podstawie decyzji MOPS w Grajewie
przyznającej posiłki w ww. Domu.

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich
służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w
skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich
mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących,
najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragniemy w
tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi,
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ponieważ współdziałanie oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i
skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział
mieszkańców miasta we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać właściwym instytucjom:
- Policja: tel. (86) 474 18 12 lub telefon alarmowy 997
- Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy 999
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie tel. 86 273 08 60
- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku tel. 87 562 55 78
- Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku, tel. 504 070 405
- Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim - stan
na 20 sierpnia 2018 r.
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