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ΠΡΟΣ: (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
ΘΕΜΑ: «Κοινωνικοί Λειτουργοί στην πρώτη γραμμή»
Αξιότιμοι κύριοι,
Η Χώρα μας αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη σε ένταση και έκταση κρίση για την οποία
λαμβάνονται συνεχώς εντεινόμενα κατεπείγοντα μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η σημερινή πανδημία καταγράφει ήδη σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που πλήττουν
όχι μόνο τα παραδοσιακά ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας μας αλλά και όλες τις
ομάδες του πληθυσμού.
Σ’ αυτές τις συνθήκες οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των
Δήμων και των Περιφερειών, στο Βοήθεια στο Σπίτι, τα ΚΑΠΗ, τα Κέντρα Κοινότητας, τα
Κοινωνικά Φαρμακεία, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τους Ξενώνες Αστέγων, τις Φυλακές τις
Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και όλες τις κοινωνικοπρονοιακές δομές βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή δίπλα στους πολίτες στον αγώνα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής,
παρέχοντας ενημέρωση, υποστήριξη, προστασία και ασφάλεια.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες επείγουσας κοινωνικής
φροντίδας και έρχονται σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους που ζουν σε πολύ κακές
συνθήκες στέγασης ή άστεγους, με κακή υγιεινή, εκτεθειμένους σε λοιμώδη νοσήματα,
πολλές φορές πριν εκείνοι λάβουν βοήθεια από το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και πριν καν
διαγνωστούν.
Αφήνοντας στην άκρη ωράρια εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθώντας να
καλύψουν τις ανάγκες ανθρώπων που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος, Ατόμων με
Αναπηρία, ηλικιωμένων και όλων όσων ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες ώστε να διασφαλιστεί
ότι τα μέτρα που λαμβάνονται θα φτάσουν και στους πιο ασθενέστερους.
Η παροχή των υπηρεσιών των κοινωνικών λειτουργών δεν επηρεάζεται από την κατάσταση
υγείας, σωματικής και ψυχικής των εξυπηρετούμενων, τη μολυσματικότητα των νοσημάτων
που αντιμετωπίζουν και τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης τους όπως ακριβώς συμβαίνει
και στην σχέση των ασθενών με το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
Επιπλέον, καλούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνθήκες υποστελέχωσης
επωμιζόμενοι τον αυξημένο όγκο εργασίας και υπερδιπλάσιο αριθμό ωφελούμενων.

Με δεδομένα τα παραπάνω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε:
-

Να διατεθούν τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας σε όλους τους
εργαζόμενους στις κοινωνικές υπηρεσίες,
Να ενισχυθούν άμεσα οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων – ΚΑΠΗ – Βοήθεια στο Σπίτι
για την άμεση εφαρμογή προγραμμάτων αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών
επιπτώσεων της κρίσης με την πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών και άλλων
επιστημόνων

Τέλος, επειδή όπως προκύπτει οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του δημόσιου τομέα που
εργάζονται στους Δήμους – Περιφέρειες και τα ΝΠΔΔ τους καταβάλλουν τις ίδιες
υπεράνθρωπες προσπάθειες και αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες επικινδυνότητας με το
προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και της πολιτικής προστασίας παρακαλούμε
όπως, στο πλαίσιο της ισοτιμίας, εξετάσετε την καταβολή και σε αυτούς του έκτακτου
επιδόματος Πάσχα που θα καταβληθεί στο προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών υγείας
και της πολιτικής προστασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνηση ή/και πληροφορία.
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