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 Doświadczenia lat ubiegłych, związane z trudną  sytuacją wielu osób i rodzin oraz mającymi
miejsce przypadkami zgonów spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
skaniają Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do sformułowania apelu do
Państwa o nawiązanie współpracy i mobilizację mieszkańców naszego miasta i gminy oraz
wszystkich podmiotów realizujących w różnym zakresie cele i zadania pomocy społecznej i
ochrony zdrowia wobec środowisk szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo w
miesiącach zimowych.
  
  Zatem uprzejmie proszę Państwa o zainteresowanie się sytuacją zamieszkałych w Państwa
sąsiedztwie osób samotnie mieszkających w starszym wieku, bezdomnych, niepełnosprawnych
lub rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych i pozostających w kryzysowym
położeniu,  szczególnie na obszarze wiejskim  i peryferiach miasta, a  nie mogących własnym 
staraniem zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb na okres zimy.
  Ze względu na trudności w komunikowaniu się z otoczeniem podczas występowania niskich
temperatur, wobec braku możliwości uzyskania w porę niezbędnej pomocy, osoby te znajdują
się w okresie zimy w sytuacji zagrożenia życia. Kompleksowe podejście do tej kwestii wymaga
również włączenia do ścisłego współdziałania: Sołtysów, placówek medycznych, policji, straży
miejskiej  oraz szkół prowadzących dożywianie uczniów, które umożliwi zorganizowanie 
pomocy, wymagającej na przykład ewentualnego przewozu tych osób oraz zapewnienia im
schronienia, posiłku i podstawowej opieki medycznej. Za niezwykle ważne należy uznać też
wszelkie formy przekazywania informacji o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby 
potrzebujące, które często nie znają lokalizacji  placówek  udzielających wsparcia na terenie ich
pobytu: 
  
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Poznańska 1 
  tel.27-30-095 lub 27-30-672   
  
  Komisariat  Policji  w Kłodawie   tel.  26-16-601
  
  Straż Miejska w Kłodawie        tel. 27-30-255    
  
  Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie  tel. 27-30-622
  
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Zdrowie” w Kłodawie   tel. 27-30-681
  w Lubońku  tel. 27-32-009
  
  Wyrażam nadzieję, że zespalając możliwości wszystkich podmiotów, których los osób
starszych, niepełnosprawnych, samotnych, bezdomnych i ubogich nie jest obojętny, uczynimy
wszystko, aby oddalić lub chożby zminimalizować zagrożenia, jakie niesie ze sobą
nadchodząca zima. 
  
  
  Z wyrazami szacunku
  Alina Kruszka
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie  
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