
Razem na rzecz osób bezdomnych! 

W dniu 28.11.2018r. zostanie przeprowadzona wspólna inicjatywa MGOPS                

w Rawiczu i KPP w Rawiczu na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych 

bezdomnością. 

Czas zbliżającej się zimy to trudny czas dla osób, które nie posiadają lokalu 

mieszkalnego. Wychodząc naprzeciw osobom bezdomnym i zagrożonym 

bezdomnością pracownicy socjalni tut. Ośrodka i funkcjonariusze Policji wspólnie 

sprawdzą warunki i potrzeby. 

Poinformują o możliwościach uzyskania pomocy instytucjonalnej.  

Zwracamy się też do mieszkańców o informowanie o osobach bezdomnych                   

i miejscach ich pobytu, np. klatki schodowe, altanki itp. 

W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy              

kontaktować się z: 

- Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu  

  ul. Gen. Grota Roweckiego 4a 

  tel. (065) 545 40 37  

-  Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00  

 

Razem zadbajmy o to co najważniejsze…O ŻYCIE!!! 

 

Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.  

 

Co roku zimą z powodu wyziębienia organizmu umiera kilkadziesiąt osób. 
Aby uniknąć takich tragedii rawiccy policjanci wspólnie z pracownikiem 
Pomocy Społecznej kontrolowali miejsca, gdzie przebywają osoby bez " 
dachu" nad głową. Ujawnionym bezdomnym proponowano pomoc. 

Rawiccy funkcjonariusze na bieżąco dokonują rozpoznania na terenie naszego 
powiatu w zakresie miejsc przebywania osób bezdomnych. Takie kontrole są 
przeprowadzane systematycznie, ale wiadomo, że osoby bezdomne 
przemieszczają się. Dlatego liczymy też na sygnały od mieszkańców. 

Mając na uwadze pomoc osobom bezdomnym na bieżąco współpracujemy z 
różnymi instytucjami pomocowymi działającymi na terenie powiatu 
rawickiego.  Ujawnionym osobom proponowana jest pomoc. Wskazywane są 



również noclegownie, które funkcjonują na terenie województwa 
wielkopolskiego. 
Jeśli widzimy osobę śpiącą na ławce, przystanku, lub innym miejscu, gdzie 
może być zagrożone życie lub zdrowie takiej osoby, powiadamiajmy służby 
ratunkowe. Nasza postawa może uratować komuś życie. 

 

Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie 

osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą 

najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób 

bezdomnych i ubogich. Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz                            

o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu. Zwracamy uwagę na 

potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych 

m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, 

ogródków działkowych i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych                          

i niepełnosprawnych. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca 

się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych 

na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w 

sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z: 

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu  

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a 

tel. (065) 545 40 37  

 

W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności. W związku z czym osoby znajdujące 

się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową 

Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00  

 

Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.  

 


