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Wspólnota Robocza Związków
Organizacji Socjalnych
WRZOS

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma z dnia 25 marca 2022 roku, dotyczącego zwiększenia
wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.
Masowy napływ do Polski osób z terytorium Ukrainy poszukujących w naszym kraju
schronienia w związku z konfliktem zbrojnym, spowodował potrzebę pilnego i doraźnego
zapewnienia tym osobom pomocy i wsparcia. Mamy świadomość trudu, wielu zagrożeń i
obciążeń ponoszonych przez pracowników socjalnych przy wykonywaniu swojej pracy oraz
wiemy, że zawód ten podlega nieustannym przeobrażeniom z uwagi na czynniki społeczne,
ekonomiczne, czy też demograficzne. Wybór zawodu pracownika socjalnego lub innego
związanego ze świadczeniem różnych form wsparcia osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej, oznacza powołanie do zajmowania się najtrudniejszymi problemami osób
niesamodzielnych, podejmowania działań zmierzających do ich rozwiązania, szukania
różnych dróg wspierania osób i rodzin. Jest to bardzo trudny zawód, a praca socjalna
świadczona przez pracowników socjalnych jest jedną z najważniejszych i najskuteczniejszych
metod wspierania osób i rodzin wymagających pomocy.
W związku z powyższym w dniu 18 marca br. Minister Rodziny i Polityki Społecznej
zwrócił się z rekomendacją do dyrektorów wydziałów polityki społecznej urzędów
wojewódzkich o przekazanie informacji do ośrodków pomocy społecznej na terenie każdego
z województw o przeznaczenie środków w wysokości 2% kwoty kosztów obsługi
jednorazowych świadczeń pieniężnych, głównie na dodatkowe wynagrodzenia np. w formie
dodatków i nagród dla pracowników bezpośrednio realizujących to zadanie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wykonując wniosek strony pracowników
i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 10 marca 2022 r. w sprawie powołania
zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw pomocy społecznej, Minister Rodziny
i Polityki Społecznej w dniu 26 marca br. powołał Zespół do prowadzenia branżowego
dialogu do spraw pomocy społecznej. Zadaniem zespołu będzie m.in. wypracowywanie
wspólnych stanowisk w sprawach istotnych w obszarze pomocy społecznej.

Z poważaniem
Katarzyna Klimiuk
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