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„BEZPIECZNY BEZDOMNY”

W dniu 14 października 2013 roku w Teatrze Kamienica zorganizowane zostało spotkanie pn. „Bezpieczny bezdomny”.
Dzięki uprzejmości Pana Emiliana Kamińskiego osoby bezdomne mogły zjeść ciepły posiłek oraz zaszczepić się przeciw
grypie.
Podczas spotkania, policjanci z Wydziału Proﬁlaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz
Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili rozmowy z osobami bezdomnymi dotyczące m.in.
zagrożenia utraty zdrowia lub życia w skutek nadmiernego wychłodzenia organizmu lub wystąpienia pożaru oraz rozdali
przygotowane materiały proﬁlaktyczne.
Godzina 9:00, drzwi Teatru Kamienica otwiera sam gospodarz- Emilian Kamiński, na zewnątrz czeka grupa ludzi. Są to
bezdomni, którzy przyszli już kolejny raz, bo to właśnie w tym miejscu jest KTOŚ kto się o nich martwi, KTOŚ kto im
zorganizuje ciepły posiłek, KTOŚ kto w ich imieniu zawalczy o ICH prawa. Oprócz gospodarza do osób bezdomnych
wychodzą pracownicy Teatru oraz zaproszeni na to spotkanie policjanci. Na początku, w oczach przybyłych osób
zaskoczenie, a po chwili pytanie „Czy znów będziecie nas legitymować? Nie, nie będziemy. Jesteśmy tu, żeby z
Państwem porozmawiać…” Po chwili, powstała niechęć do służb mundurowych została zmniejszona i rozpoczęły się
rozmowy.
Ile było obecnych osób, tyle historii… Jedną z tych osób, był syn milicjanta, który z różnych przyczyn stał się
bezdomnym. Były też osoby, które próbują, po różnych życiowych perypetiach „stanąć na nogi”, dbają o siebie, o
higienę (korzystają z pralni dla osób bezdomnych) i bulwersują się kiedy ludzie ich wyzywają od brudasów. Mają
laptopa, łączą się z Internetem wyszukują różnych potrzebnych dla siebie informacji, chodzą na koncerty, oddaj krew…
To mają, ale nie mają wystarczającej pomocy od ludzi, takiej pomocy ze szczerego serca. Chcą porozmawiać o
polityce, wyborach, pogodzie… ale My ich nie zauważamy, bądź nie chcemy. Oni próbują w Nas znaleźć to coś , co da
Im wiarę, że warto, że nigdy nie jest za późno…
Spotkanie w Teatrze Kamienica policjantów z bezdomnymi, to pierwsza akcja rozpoczynająca działania Policji na rzecz
osób bezdomnych przed zimą. Bezdomni przyznali, iż takie przedsięwzięcia, w tak przyjaznej atmosferze, są dla nich
bardzo ważne i potrzebne. Mają nadzieję, że będą mogli częściej spotykać się i rozmawiać z funkcjonariuszami Policji
oraz innych służb, jak również z przedstawicielami organizacji pozarządowych na tematy związane z ich
bezpieczeństwem.
Pamiętajmy, że okres jesienno-zimowy oraz związane z tym niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności dla
osób bezdomnych, niosą realne zagrożenie utraty życia z powodu wychłodzenia organizmu. Jednym z najczęstszych, a
zarazem mylnych mitów jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol! Wypicie napoju wysokoprocentowego
rozgrzewa jedynie na chwilę – w rzeczywistości organizm zaczyna wychładzać się jeszcze szybciej.
Dlatego też, Policja podejmuje szereg inicjatyw zmierzających do ograniczenia liczby zagrożeń na jakie narażone są
osoby bezdomne. Policjanci w całym kraju będą sprawdzać miejsca, w których mogą nocować osoby bezdomne np.
pustostany, ogródki działkowe, altanki, piwnice i strychy kamienic. Ponadto, funkcjonariusze Policji będą prowadzić
działania informacyjne wśród osób bezdomnych o możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznych ośrodków, które

oferują nocleg i ciepły posiłek.

