Nie bądź obojętny - Zareaguj
Okres niskich temperatur to czas szczególnie trudny dla osób doświadczających bezdomności. Ze
względu na panującą pandemię COVID-19 nadchodząca zima może okazać się szczególnie trudna.
Pomimo to osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na pomoc Miasta i Organizacji Pozarządowych
działających na terenie Suwałk.
Miejsca schronienia:
• Noclegownia przy Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych
i Bezdomnych w Suwałkach przy ul. ul. Sportowej 24 świadczy bezdomnym tymczasową
pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w
warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia, jak również dokonania kąpieli i otrzymania
czystej odzieży. Pomoc przyznana w formie tymczasowego schronienia w Noclegowni nie
wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego
• W ramach zawartej umowy ze Stowarzyszeniem MONAR Schroniskiem dla Osób
Bezdomnych ,,MARKOT” w Garbasiu Drugim 18, osoby bezdomne (kobiety i mężczyźni)
mogą uzyskać tymczasowe schronienie dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu miasta
Suwałk – skierowanie na podstawie decyzji administracyjnej
• DOM ,,PERSPEKTYWA” ul. Papiernia 18, 16-400 Suwałki prowadzony przez Spółdzielnię
Socjalną ,,Perspektywa” w Suwałkach
Dożywianie:
Pomoc w formie posiłku przez 7 dni w tygodniu - przyznana na podstawie decyzji administracyjnej
• Bar na Chłodnej - ul. Chłodna 24 w Suwałkach
• Bar Pik - ul. Młynarskiego 9 w Suwałkach
• Kuchnia społeczna- gorąca zupa z wkładką, na niedzielę suchy prowiant - Jadłodajnia im. ks.
Kazimierza Hamerszmita przy Parafii Św. Aleksandra w Suwałkach ul. Emilii Plater 2A
Pomoc finansowa: MOPR w Suwałkach – zasiłki stałe, celowe i okresowe na podstawie decyzji
administracyjnej.
Pomoc rzeczowa (żywność odzież, obuwie):
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Wojska Polskiego 36,
16-400 Suwałki
• Caritas” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii św. Aleksandra ul. Emilii Plater 2A,
16-400 Suwałki
• „Caritas” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Bożego Ciała ul. 11 listopada 6,
16 – 400 Suwałki
Dostęp do usług medycznych:
Osoby bezdomne nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić się do MOPR w Suwałkach
o uzyskanie potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń na podstawie decyzji administracyjnej.
Monitoring miejsc niemieszkalnych: realizowany jest w okresie występowania niskich temperatur
przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach we współpracy ze
Strażą Miejską oraz Policją. MOPR prowadzi spis miejsc przebywania osób bezdomnych
przebywających w przestrzeni publicznej, uzupełniając go systematycznie o informacje pozyskane np.
od Policji i Straży Miejskiej lub przedstawicieli społeczności lokalnej. Pracownicy socjalni podejmują
również interwencje wobec osób bezdomnych celem udzielenia im niezbędnej pomocy, systematycznie
w ciągu całego roku pracują z osobami przebywającymi w przestrzeni publicznej. Towarzyszą osobom
bezdomnym w wizytach u lekarza, pobytach w szpitalu, schronisku, pomagają w uzyskaniu żywności,
odzieży, leków.

Telefon do pracownika socjalnego 87 562-89-70 w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

