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Szanowni Państwo, 

zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, instytucji administracji publicznej,  

a szczególnie do pracowników socjalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli osób prawnych Kościoła 

Katolickiego i innych wyznań, aby w nadchodzącej zimie los osób starszych, 

niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych nie pozostał nikomu obojętny. 

 Nadchodzące miesiące są zawsze niezwykle ciężkim okresem dla osób pozostających  

w trudnej życiowej sytuacji. Dla tych osób ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu 

społecznego pozwolą niejednokrotnie pokonać zimowe trudy. Potrzebujący oczekują nie 

tylko pomocy w schronieniu, zapewnieniu ciepłej odzieży i obuwia, oraz posiłku. Osoby te 

liczą również na wsparcie w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb 

porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze.  

 Wielu osobom trudno jest przełamać barierę psychologiczną, barierę społecznego 

wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać w okresie zimowym z rozwiązań systemu 

pomocy społecznej.  

 Wiele jest również osób, które z tytułu braku zaradności w zabieganiu  

o udzielenie pomocy mogą w okresie zimowym przeżywać bardzo trudne chwile,  

co szczególnie odnosi się do ludzi starszych oraz bezdomnych.  

 Niesienie pomocy i wsparcia spoczywa na samorządach lokalnych, jednakże podjęcie 

działań koordynujących prace służb publicznych w partnerstwie z organizacjami 

pozarządowymi jest zadaniem wojewódzkich organów administracji państwowej.  

 Dlatego też zwróciłem się w ostatnich dniach z apelem o szczególną troskę  

w kwestiach ludzi potrzebujących pomocy tej zimy do wszystkich Wojewodów i Marszałków 

Województw. 

  Gorącą swoją prośbę kieruję także pod adresem tych instytucji i podmiotów oraz osób 

odpowiedzialnych za realizowanie zadań pomocy społecznej o podejmowanie w porę działań 



zmierzających do rozwiązywania krytycznych sytuacji oraz działań pozwalających na 

sygnalizowanie właściwym instytucjom przypadków występowania określonych zagrożeń dla 

życia i zdrowia.  

 Moim zdaniem, szczególną uwagę należy zwrócić na obszary peryferyjne miast i wsi. 

W czasie szczególnie niskich temperatur należy dotrzeć do miejsc przebywania osób 

zagrożonych skutkami zimy, zwłaszcza na tereny ogródków działkowych, pustostanów, 

dworców komunikacji kolejowej i autobusowej, tereny przyległe do mostów  

i wiaduktów.  

 Rok 2010 był rokiem specyficznym w kontekście sytuacji wielu osób, których 

dotknęły skutki tegorocznych powodzi.  

 W tym miejscu zwracam się z gorącym apelem do władz samorządowych gmin  

i miast o objęcie szczególną troską rodzin i osób, które straciły w wyniku powodzi dach nad 

głową, aby tej zimy nie pozostali sami i aby mieli zapewnione miejsce tymczasowego pobytu 

i noclegu.  

 To nie tylko troska o ludzi, ale wręcz nasz solidarnościowy obowiązek. 

 Kompleksowość podejścia do problemów osób potrzebujących pomocy w czasie 

tegorocznej zimy, wymaga ścisłego współdziałania placówek medycznych, oświatowych, 

policji oraz straży miejskiej. Od sprawności funkcjonowania systemu powiadamiania może 

przecież zależeć życie niejednej potrzebującej osoby. 

 Istotnym elementem przygotowań jest uruchomienie w każdym województwie stałego 

dyżuru całodobowego, z pełną informacją o stanie miejsc w poszczególnych placówkach 

noclegowych i schroniskach dla bezdomnych oraz najbliższej lokalizacji, do której będą 

mogły być kierowane osoby potrzebujące wsparcia. 

Szanowni Państwo, 

proszę o uwzględnienie w podejmowanych działaniach przygotowawczych, wielokrotnie 

wcześniej potwierdzonej już roli i funkcji organizacji pozarządowych i osób prawnych 

Kościoła Katolickiego i innych wyznań, jako wiarygodnych partnerów pomocy społecznej, 

których świadczone usługi stanowią znaczące uzupełnienie zadań, realizowanych przez 

publiczne podmioty polityki społecznej. 

 Wyrażam nadzieję, że wspólne, skoordynowane działania jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, służb porządkowych, organizacji pozarządowych oraz kościelnych,  



a także indywidualna wrażliwość Wszystkich Państwa oraz poczucie solidaryzmu 

społecznego pozwoli wesprzeć tegorocznej zimy wiele osób starszych, niesprawnych, 

samotnych, bezdomnych i ubogich oraz oddalić lub zminimalizować zagrożenia, jakie niesie 

ze sobą zimowa aura. 
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