Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Milí sociálni pracovníci, kolegovia!
V týchto dňoch na nás dolieha bremeno situácie okolo pandémie koronavírusu.
Sme zaplavovaní správami o počte nakazených, vyliečených a žiaľ aj o počtoch mŕtvych,
čo spôsobuje v nás samotných aj v našich klientoch obavy a na myseľ nám prichádzajú
otázky typu: „Čo bude ďalej, kedy to skončí a či bude život taký ako predtým?“
Verejnosť vyslovuje vďaku všetkým zdravotníckym pracovníkom a lekárom, tlieska im z
balkónov, posiela ďakovné správy na sociálnych sieťach a pod..
V tomto mediálnom virvare sa akosi pozabudlo na nás, sociálnych pracovníkov,
ktorí tiež pracujeme v prvej línií. Preto nám dovoľte poďakovať sa všetkým sociálnym
pracovníkom, ktorí pracujú s klientom a pre klienta a tiež sú v ohrození života. Máme na
mysli kolegov v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, ktorí nemohli prevádzku zavrieť, kolegov pôsobiacich najmä v teréne, v mestách
a obciach, v osadách, v marginalizovaných komunitách.
Naše poďakovanie patrí sociálnym pracovníkom pracujúcim v zdravotníctve pri
poskytovaní paliatívnej a hospicovej starostlivosti, sociálnym pracovníkom pôsobiacich v
štátnej správe, ktorí analyzujú a vydávajú rozhodnutia.
Ďakujeme sociálnym pracovníkom pôsobiacim v poradenskom sektore, ktorých služby sú
žiadané najmä teraz, prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov.
Naše veľké ďakujem patrí aj kolegom pracujúcim v ústavoch pre výkon trestu
odňatia slobody a v justícii. Vďaka patrí našim predlženým rukám, opatrovateľkám
v teréne, ako aj v pobytových zariadeniach, ktoré denne pomáhajú klientom v domácnosti
a musia sami zvládať stres, napätie a úzkosť z klientovho prežívania neznámej situácie
okolo koronavírusu.
Naša profesia, často nedocenená, sa v týchto časoch ukazuje ako veľmi potrebnou.
Sme možno jedinými blízkymi osobami, ku ktorým vzhliadajú naši klienti. V ich
vystrašených očiach sa zrkadlia otázky: "Zvládneme to?"
Všetci dúfame, že táto situácia sa čoskoro ukončí, posilní nás, znova sa
“znormalizujeme”, budeme o čosi skúsenejší a lepší vo vzájomných vzťahoch, posilnení
empatiou, altruizmom a vierou v spoločné dobro.
Zaželajme si veľa zdravia, pokoru a trpezlivosť, lebo cieľom a obsahom sociálnej
práce je človek, jeho jedinečnosť, jeho nepriaznivá situácia, v ktorej potrebuje podať
pomocnú ruku. A my sme tu pre neho, pripravení pomáhať.
Za Slovenskú komoru sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Vás
chceme uistiť, že sme si vedomí výkonu našej profesie na profesionálnej a odbornej
úrovni. Týmto listom Vám chceme vyjadriť podporu. Zároveň sa obraciame aj na ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny s poukazom na dôležitosť ocenenia sociálnej práce a jej
spoločenského významu.
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