ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ)
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ #WSWD 2020
O Σύνδεσμoς Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδoς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Δράσης για την Κοινωνική Εργασία που εορτάζεται κάθε χρόνο τον μήνα Μάρτιο,
εκφράζει τη συμπαράσταση του κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών σε όλους τους
πολίτες και κυρίως στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αφιερώνοντας την Ημέρα
της Κοινωνικής Εργασίας στους Κοινωνικούς Λειτουργούς που εν μέσω αυτής της
παγκόσμιας πανδημίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των υποστελεχωμενων
υπηρεσιών αιχμής (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, «Βοήθεια στο Σπίτι», Δομές κοινωνικής φροντίδας
και παιδικής προστασίας, δομές για αστέγους, εξαρτημένους, ψυχικά πάσχοντες,
πρόσφυγες, ασυνόδευτους ανήλικους), καλύπτοντας επείγουσες ανάγκες των
πολιτών και παρέχοντας ψυχοκοινωνική στήριξη και φροντίδα.
Το φετινό θέμα, που ανακοινώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικών
Λειτουργών (IFSW), είναι η "Προώθηση της Σημασίας των Ανθρωπίνων Σχέσεων".
Αυτή είναι μια από τις βασικές αξίες του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας. Το
θέμα αυτό επίσης τονίζει σε διεθνές επίπεδο την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων και
την ανάγκη αλλαγής των πολιτικών και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Ως αναγνώριση και σύμπραξη με τα παγκόσμια πλέον μέτρα για την πρόληψη
εξάπλωσης του κορονοϊού, η αφίσα για τον εορτασμό του WSWD αναθεωρήθηκε
απεικονίζοντας δύο άτομα που υποκλίνονται -με χαιρετισμό ο ένας στον άλλο-, αντί
να δίνουν τα χέρια. Οι κοινωνικοί λειτουργοί και στη χώρα μας οφείλουν να
προσαρμόσουν την πρακτική τους στην καθημερινή εργασία τους, ακολουθώντας τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ, των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχόμενου και των Εγκυκλίων που
εκδίδει η Πολιτεία. Πολλοί οργανισμοί και φορείς διακόπτουν προσωρινά τις
υπηρεσίες -πρόσωπο με πρόσωπο- και μετακινούνται σε ασφαλέστερες λύσεις για
την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως απομακρυσμένη επαφή (τηλεπικοινωνία μέσω
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Skype, ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνικές γραμμές help-line), με σκοπό να
διατηρήσουν αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των φορέων και των πολιτών.
Εμείς, οι κοινωνικοί λειτουργοί ως εξειδικευμένοι επιστήμονες, γνωρίζουμε ότι η
πανδημία και οι απαιτούμενες ενέργειες όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και η
“καραντίνα” θα έχουν συνέπειες στην κοινωνική, συναισθηματική και οικονομική ζωή
τόσο σε αυτό το χρονικό διάστημα όσο και στο μακρινό-κοντινό μέλλον, ενισχύοντας
την κοινωνική ύφεση, όπου ήδη η χώρα μας δοκιμάστηκε μετά την επί σειρά ετών
οικονομική και ανθρωπιστική κρίση.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αποδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη για την
ενίσχυση μέσω προσωπικού και πόρων όλων των κοινωνικοπρονοιακών και
υγειονομικών υπηρεσιών και δομών στη Χώρα μας, ώστε να ανταπεξέλθουμε με
ασφάλεια όλοι μαζί και να μπορούμε να συνεχίσουμε στη ζωή.

