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Szanowny Panie Wojewodo,

Jako członkowie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
zrzeszającej największe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom bezdomnym,
jesteśmy w najwyższym stopniu zbulwersowani doniesieniami płynącymi z Pokrzywnicy koło
Pułtuska. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Newsweek w artykule „Dlaczego mnie
bijesz” z dn. 29 lipca br., w placówce dla osób bezdomnych prowadzonej w tej miejscowości przez
Stowarzyszenie „Serdeczna Dłoń” miało dochodzić do skandalicznego i bestialskiego traktowania
osób bezdomnych (w tym osób niesamodzielnych z uwagi na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność), obejmującego m.in. przypadki pobić, głodzenia i zastraszania ze strony personelu
ośrodka, a także niedopuszczalne warunki pobytowe w placówce.
Tak poważne naruszenie godności, nietykalności i innych praw osób bezdomnych budzi nasze
najwyższe oburzenie. Nie ma w nas zgody na zlecanie przez jednostki samorządu terytorialnego
zadań publicznych realizowanych w tak skandaliczny sposób, poza jakimkolwiek nadzorem. Dlatego
też, niezależnie od działań organów ścigania prowadzonych wobec personelu Stowarzyszenia
„Serdeczna Dłoń”, domagamy się sumiennego sprawdzenia procedur kierowania osób bezdomnych
do placówek tymczasowego pobytu oraz procedur weryfikacji jakości usług schronienia zlecanych
przez gminy współpracujące ze Stowarzyszeniem „Serdeczna Dłoń” w celu wyciągnięcia konsekwencji
wobec osób odpowiedzialnych za to, że wymagające wsparcia osoby bezdomne znalazły się w tym
makabrycznym miejscu.
W szczególności prosimy o:
1. Pilne podjęcie działań kontrolnych zmierzających do natychmiastowego zamknięcia ww.
placówki na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
2. Objęcie kontrolą ośrodków pomocy społecznej kierujących osoby bezdomne do placówki
w Pokrzywnicy, w zakresie dochowania należytej staranności w sprawdzaniu warunków
pobytowych oraz kwalifikacji personelu w ww. placówce, w momencie zawierania oraz
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w trakcie wykonywania umów na realizację zadania publicznego z prowadzącym placówkę
stowarzyszeniem.
3. Objęcie kontrolą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy, którego pracownicy
socjalni, z racji właściwości miejscowej do prowadzenia pracy socjalnej z osobami
zamieszkującymi ww. placówkę, albo poważnie zaniedbywali swoje obowiązki w tym
zakresie, albo ukrywali wiedzę o dramatycznej sytuacji tych osób.
Szanowny Panie Wojewodo, uważamy, że ten skrajnie drastyczny przejaw nieprawidłowości
w pomocy społecznej zasługuje na napiętnowanie i rozliczenie z całą stanowczością, tak aby po raz
kolejny nie okazało się, że „nikt nic nie wiedział” o sytuacji w placówce, a pracownicy socjalni „nie
zauważyli niczego niepokojącego”. Bardzo prosimy o rzetelne wyjaśnienie odpowiedzialności
jednostek samorządu terytorialnego za sytuację osób bezdomnych w Pokrzywnicy. Będziemy
niezwykle zobowiązani za informację pisemną o podjętych czynnościach i ich wynikach.
Jednocześnie, pragniemy zadeklarować pomoc organizacji członkowskich Federacji prowadzących
placówki tymczasowego pobytu dla osób bezdomnych w zakwaterowaniu osób ewakuowanych
z placówki w Pokrzywnicy.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Federacji
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