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Tweetnij

Wraca  ostra  zima,  temperatura  spada.  Tylko  ubiegłej  nocy  wrocławska  Straż
Miejska  interweniowała  9  razy  w  sprawie  bezdomnych  śpiących  na  dworze.
Rozpoczęta we Wrocławiu akcja „Termos dla brata” jest  reakcją na przypadki
zamarznięcia bezdomnych.

Straż Miejska we Wrocławiu w ciągu roku podejmuje około 3 tys. interwencji  dotyczących osób
bezdomnych. – Z tego ok. 700 osób jest odwożonych do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom
Nietrzeźwym, około 100 osób wymaga pomocy lekarskiej, około 200 osób prosi nas o przewiezienie
do schronisk czy ogrzewalni – wymienia Waldemar Forysia, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we
Wrocławiu.

Tylko od początku 2017 roku strażnicy miejscy interweniowali w 135 przypadkach. Akcja „Termos
dla  Brata”  nie  rozwiąże  problemu,  ale  może pomóc.  –  Można  je  zanieść,  można  je  przesłać.
Towarzystwo może je też odebrać z Wrocławia. Najprostsza forma to zakupić taki termos online –
tłumaczy Przemysław Wilczyński, pomysłodawca akcji „Termos dla Brata”.

W placówkach Brata Alberta na terenie Wrocławia przebywa obecnie ponad 600 bezdomnych. Od
piątku do schroniska trafiło już ponad 20 termosów, ciągle dostarczane są kolejne. – Termosy trafią
do osób, które najbardziej potrzebują, czyli  do osób przebywających na ulicy, przebywających w
Ogrzewalni,  tych, które nie są na stałe w naszych placówkach  – informuje Barbara Jarząbek z
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Najważniejsza  jest  reakcja.  Przy  tak  niskich  temperaturach  przebywanie  na  dworze  może
skutkować wychłodzeniem, hipotermią, a w skrajnych przypadkach – śmiercią.

Inne miasta postanowiły  wziąć przykład z  Wrocławia.  Podobna akcja ma być zorganizowana w

„Urodziłam  dziecko  w  piwnicy  i  przykryłam
szmatami,  nie  chciałam  go  zabić”  –  twierdzi
34-letnia Marta S. Prokurator nie...

Drogowcy z Lubania szykują do akcji  odśnieżania
najcięższy sprzęt. „Babcia” jest już prawie gotowa i
jutro pojedzie na...

„Rozumiemy się bez słów. Transplantacja to życie”
–  uczniowie  dolnośląskich  szkół  promują
przeszczepy. Filmy w...
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W  nocy  w  Prochowicach  z  Kaczawy  wydobyto
samochód osobowy, w którym znajdowało się ciało
kierowcy. 38-letni Mariusz...

Ma być zielono i bezpiecznie – wrocławski magistrat
oficjalnie  ogłosił  dzisiaj  swoje  plany  dotyczące
przebudowy...

Przekroczył  prędkość  o  70  km/h,  ale  nie  jest  to
jedyne  wykroczenie  62-letniego  mężczyzny,  który
został zatrzymany przez...
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