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Κοινωνικές υπηρεσίες που κινδυνεύουν να παραμείνουν
στην άκρη κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης του COVID19
Με την έκρηξη του COVID-19, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε έκτακτα μέτρα για τον συντονισμό μιας
κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης. Η ευρωπαϊκή ένωση παρόχων υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες
(EASPD) χαιρετίζει αυτές τις πρωτοβουλίες, ωστόσο ανησυχεί για την έλλειψη διατάξεων για τον
τομέα κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης. Πολλοί επαγγελματίες εκτίθενται καθημερινά στο
COVID-19, αλλά η συνέχεια της χρηματοδότησης καθιστά τις συνθήκες λειτουργίας δύσκολες και
οδηγεί πολλά κέντρα ημερήσιας φροντίδας, κατοικίας, αποκατάστασης και άλλα κέντρα
υποστήριξης σε εξαναγκαστικό κλείσιμο. Κατά συνέπεια, εκατομμύρια ευάλωτα άτομα με υψηλές
ανάγκες υποστήριξης παραμένουν χωρίς την υποστήριξη και τη θεραπεία που χρειάζονται, ενώ η
κοινωνική μέριμνα και το προσωπικό υποστήριξης διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να χάσουν τη
δουλειά και τα μέσα διαβίωσής τους.
Η πανδημική διάδοση του COVID-19 έχει γίνει καθημερινή πραγματικότητα στην Ευρώπη, με χώρες
που αγωνίζονται να εφαρμόσουν μέτρα για να σταματήσουν την πρόοδο του ιού σε κάθε σφαίρα της
ζωής μας. Παρόλο που τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την
αναδιάρθρωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και την ανακατανομή των πόρων, είναι
σαφές ότι τα μέσα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή δεν αρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στις κρίσεις COVID-19 με ένα σύνολο μέτρων στο πλαίσιο μιας
κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης και άρχισε να παρέχει πόρους που καλύπτουν ιατρικές ανάγκες,
ζητήματα κινητικότητας και οικονομικά θέματα.
Ενώ το EASPD επαινεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια γρήγορη αντίδραση στην κρίση, είναι εξαιρετικά

σημαντικό να μην μείνει ο τομέας των υπηρεσιών υποστήριξης μόνος.
Από την αρχή της κρίσης, το EASPD έφθασε σε τοπικούς παράγοντες επί τόπου για να αξιολογήσει τις
κύριες προκλήσεις τους. Σε ολόκληρη την ήπειρο, όπως πολλοί άλλοι τομείς, οι φορείς παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών λαμβάνουν απίστευτα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
πρόληψης, της υποστήριξης και της συγκράτησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να
παρέχεται σημαντική φροντίδα και υποστήριξη σε όσους δεν έχουν εναλλακτική λύση. Δεδομένης της
φύσης των κοινωνικών υπηρεσιών για την φροντίδα ατόμων που είναι ευάλωτα, η ανάγκη αυτή είναι
ακόμα πιο σημαντική για την προστασία τους και του προσωπικού υποστήριξής τους.
Ωστόσο, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι τόσο σημαντικά αλλά και βασικά μέτρα είναι ανεπαρκή. Με
την αυξανόμενη εξάπλωση του κορωναϊού, πολλές υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αναμονή, οδηγώντας
σε σοβαρή χρηματοδότηση και δυσκολίες στελέχωσης. Είναι μόνο θέμα χρόνου πριν οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών θα καταστούν μη αντιστρέψιμες για
πολλούς.
Είναι ουσιαστικής σημασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι ο τομέας των υπηρεσιών
κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης θα έχει την απαραίτητη εστίαση ώστε να αποφευχθεί η μερική
κατάρρευση του συστήματος θέτοντας σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη ζωή εκατομμυρίων
ατόμων που κινδυνεύουν περισσότερο από το COVID-19, καθώς και την υγεία, την απασχόληση και την
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής εκατομμυρίων, οι οποίοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν το «κενό περίθαλψης».
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του EASPD Jim Crowe, "η διάδοση του COVID-19 θα δημιουργήσει μερικές
από τις μεγάλες προκλήσεις για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Το γεγονός ότι πολλές, αν όχι όλες,
χώρες απαιτούν ειδικά επίπεδα προσωπικού στην κοινωνική μέριμνα θα δημιουργήσει πρόσθετη πίεση
σε έναν τομέα που ήδη πλήττεται από έλλειψη προσωπικού, και η παροχή υπηρεσιών θα μειωθεί στο
βαθμό που πολλές υπηρεσίες απλώς θα απλουστευθούν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ".
Οι κοινωνικές υπηρεσίες θα διατηρήσουν τα συστήματα υποστήριξής τους ανοικτά και διαθέσιμα όσο
το δυνατόν περισσότερο, όπως συμβαίνει στο DNA τους. είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τη λειτουργία
τους ανάλογα με τις ανάγκες, ωστόσο οι αρχές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο πρέπει να τους
παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη. Ο Γενικός Γραμματέας του EASPD, Luk Zelderloo, παρατήρησε
ότι "η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να δράσει για όλους, χωρίς να παραμείνει καθόλου τομέας. Η ΕΕ
δεν πρέπει να ενταχθεί στον «οικονομικό λόγο» της και πρέπει να μιλήσει δυνατά για την κοινωνική
διάσταση αυτής της κρίσης, να είναι πιο κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να αντιμετωπίσει
τις πολυάριθμες μακροπρόθεσμες ανησυχίες για τα άτομα που βρίσκονται κοντά στο όριο της φτώχειας
οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες των ατόμων που εξαρτώνται από τη φροντίδα τους και τη
διαθεσιμότητα υποστήριξης ".

Ως κύριος εκπρόσωπος του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, το EASPD
χαιρετίζει τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Πρωτοβουλίας Επένδυσης Απόκρισης του Κορονοϊού, αλλά
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσεγγίσει τον τομέα των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και
υποστήριξης, διασφαλίζοντας ότι εκατομμύρια εργαζόμενους κοινωνικής μέριμνας δεν αισθάνονται
αφήνοντας μόνοι τους, αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες τους και τελικά εμποδίζοντας την κρίση της
υγείας να μετατραπεί σε κοινωνική έκτακτη ανάγκη, με πολύ οδυνηρές συνέπειες για το τι αποτελεί τη
ραχοκοκαλιά των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τα πιο ευάλωτα άτομα στην Ευρώπη.

Γενικές πληροφορίες
- Ενημερώσεις του EASPD σχετικά με το COVID-19
- Ανοικτή επιστολή από το EASPD και το EAN, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απάντηση της ΕΕ στο
COVID-19 αντιμετωπίζει την απειλή έκτακτης ανάγκης στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας
- Προτεραιότητες EASPD για την ανταπόκριση της ΕΕ στο COVID-19 όσον αφορά την απειλή για την
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
- Συμμετοχή δυνάμεων! EASPD COVID-19 Χώρος Υποστήριξης

Σημείωση για τους συντάκτες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόχων υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός ευρωπαϊκής οργάνωσης που ιδρύθηκε το 1996 και σήμερα εκπροσωπεί πάνω από 17.000
κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες. Το EASPD υποστηρίζει
αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που συνδέονται με την αναπηρία στον τομέα της
εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της εξατομικευμένης υποστήριξης, σύμφωνα με τις αρχές της
Σύμβασης των δικαιωμάτων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες του ΟΗΕ, οι οποίες θα μπορούσαν να
αποφέρουν οφέλη όχι μόνο στα άτομα με αναπηρίες αλλά και στην κοινωνία στο σύνολό της.
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