Warszawa 26 marca 2020 r.
Pani Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Szanowna Pani Minister,
od pierwszych dni wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego prezydenci
największych polskich miast deklarują wolę współpracy z Rządem i jego administracją. W tym
trudnym czasie, także na samorządach spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność za zabezpieczenie
potrzeb mieszkańców i ich wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Staraniem całej administracji publicznej (rządowej i samorządowej) powinno być
zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym godnych i bezpiecznych warunków życia,
szczególnie w stanie zagrożenia epidemicznego. Jesteśmy wszyscy za to moralnie odpowiedzialni.
Zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa w sposób symptomatyczny podkreślają
rolę samorządowych jednostek pomocy społecznej, jako systemu wsparcia rodziny. Dlatego
oczekujemy docenienia działalności służb wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz społecznych.
Pracują w nich osoby, które z powołaniem, w poczuciu zawodowej misji niosą pomoc, kierując się
szeroko pojętym dobrem społecznym i społeczną solidarnością.
Służby te, bez oczekiwania na ministerialne wytyczne, wdrożyły szczególne procedury
w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy
społecznej oraz w schroniskach dla osób bezdomnych. Jednocześnie prowadzą akcje informacyjne
dla mieszkańców i kampanie społeczne promujące solidarność społeczną.
Jednak sprawność tych działań zależy również od decyzji rządu. Obecnie, podejmowanie
decyzji oraz ich planowanie odbywa się na podstawie analizy możliwych scenariuszy ale
w przestrzeni nieokreślonej w polskim prawie. Dodatkowo zaskakujące są komunikaty
ministerstwa kierowane bezpośrednio do mieszkańców wspólnot samorządowych na rzecz,
których prowadzone są samorządowe działania. Nadzwyczajne okoliczności obok pilnych zmian
w prawie wymagają również, spójnej komunikacji.
Po analizie działań w tej dziedzinie Unia Metropolii Polskich (zrzeszająca 12 największych
miast w Polsce) opracowała propozycje rozwiązań będących w gestii Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (zostały dołączone do pisma).
Prosimy Panią Minister o zapoznanie się z naszymi postulatami, wyrażając nadzieję
że przyczynią się do podjęcia działań, które będą miały na względzie najwyższe dobro
jakim jest zdrowie i życie ludzkie.
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