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DZIELNICOWY WSPÓLNIE Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM
ZAPEWNILI CIEPŁY KĄT 72-LATKOWI
Data publikacji 23.12.2021

Uśmiech na twarzy potrzebującego człowieka to najpiękniejsza forma podziękowania za
zaangażowanie w jego sprawie. A tego uśmiechu nie zabrakło u pewnego 72-latka, któremu
pomogli dzielnicowy z pracownikiem socjalnym. Mężczyzna, który ma problemy z poruszaniem
się, prosił jedynie o schronienie w czasie mrozów. Apel 72-latka został od razu wysłuchany i
jeszcze tego samego dnia zapewniono mu ciepły kąt, do którego przetransportowali go
funkcjonariusze.

Okres zimowy to czas, w którym policyjne działania zyskują dodatkowy wymiar. Uwaga funkcjonariuszy jest w tym
okresie szczególne skupiona na osobach bezdomnych, samotnych, potrzebujących pomocy, dla których spadki
temperatur mogą być dużym zagrożeniem. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego dzielnicowi prowadzą
rozpoznanie rejonu pod kątem osób, które mogą być w potrzebie, a następnie współdziałają z lokalnymi ośrodkami
pomocy społecznej.
Jedną z form współpracy są kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących pomocy. O
tym jak skuteczni w swoich działaniach są policjanci i pracownicy socjalni przekonał się pewien 72-latek. W środę,
22.12.2021 r., dzielnicowy st.asp. Arkadiusz Kaczyński wraz z przedstawicielem braniewskiego ośrodka pomocy
społecznej kontrolowali miejsca, w których przebywają osoby w trudnej sytuacji życiowej. Tego dnia kontrolujący dotarli
także do 72-latka, który zimę próbował przetrwać na terenie ogródków działkowych. W trakcie rozmowy mężczyzna
obawiając się mrozów przyznał, że potrzebne jest mu lepsze schronienie. Zarówno policjant, jak i towarzyszący mu
pracownik socjalny, jako priorytet postawili sobie zapewnienie ciepłego kąta 72-latkowi. Tak też się stało.

Mężczyzna miał trudności z poruszaniem się, dlatego funkcjonariusze zadbali o to, żeby bezpiecznie traﬁł do
odpowiedniego miejsca. Kiedy 72-latek wszedł do ciepłego pomieszczenia nie krył radości na swojej twarzy, dziękując
przy tym, za okazaną pomoc.
Apelujemy! Nie bądź obojętny na los drugiego człowieka!
Zadzwoń pod nr 112 lub zaalarmuj pracowników socjalnych o tym, że ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu.
Wystarczy jeden telefon na numer 112 i przekazanie informacji na temat osoby potrzebującej pomocy, aby uratować
komuś życie!
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