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Θέμα: «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση
προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19».

Αξιότιμοι Κύριοι,
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας και σε αυτές
τις κρίσιμες ώρες παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και
προάσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και σε ετοιμότητα να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό και
την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης κατάστασης
που πλήττει τη χώρα και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ψυχοκοινωνικών
επιπτώσεων της κρίσης δημόσιας υγείας.
Όπως ήδη γνωρίζετε οι Κοινωνικοί Λειτουργοί βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή δίπλα στους
πολίτες διατηρώντας διαθέσιμες τις κοινωνικές υπηρεσίες για όλες τις ομάδες του πληθυσμού,
διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19
φτάνουν και στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίζοντας τις ψυχοκοινωνικές
επιπτώσεις της κρίσης (δημιουργία νέων ανέργων, μείωση εισοδημάτων των νοικοκυριών,
ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, όξυνση και αύξηση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ψυχικής υγείας, μετατραυματικό σοκ κ.α) που μέρα με τη μέρα εντείνονται.
Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κρίσης οι Κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και το Βοήθεια στο Σπίτι
καλούνται για άλλη μια φορά να ανταπεξέλθουν χωρίς καλά –καλά η ελληνική κοινωνία και οι
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να έχουν βγει από την οικονομική κρίση που βίωσε η Χώρα μας τα
προηγούμενα έτη.
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και αφού χαιρετίσουμε την άμεση ανταπόκριση της πολιτείας μέσω
των μέτρων που έχει λάβει με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις σχετικές ερμηνευτικές
και καθοδηγητικές εγκυκλίους παρακαλούμε:

•

•

•

όπως άμεσα μεριμνήσετε για τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας σε όλους τους
εργαζομένους που βρίσκονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και στο Βοήθεια στο Σπίτι και
φροντίζουν τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη,
για την άμεση παρέμβασή σας στην επίλυση του ζητήματος πληρωμής των εργαζομένων
του Βοήθεια στο Σπίτι καθώς, ενημερωθήκαμε από μέλη μας ότι σε ορισμένους Δήμους εξ
αιτίας διαδικαστικών και γραφειοκρατικών θεμάτων, παραμένουν απλήρωτοι και με
αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο συνεχίζουν απρόσκοπτα να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους.
όπως συμπεριλάβετε στα μέτρα ενίσχυσης των δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής την
άμεση πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών από τους Δήμους της χώρας με ΣΟΧ διάρκειας 1
έτους για την εφαρμογή μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού –
COVID 19, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών
κοινωνικών ομάδων (άστεγοι, μοναχικοί ηλικιωμένοι, Ρομά, Άτομα με αναπηρίες,
πρόσφυγες κα) και αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης δημόσιας
υγείας που πλήττει τη χώρα.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ

