
#IAmAnEssentialWorker Pachet de social media pentru servicii sociale 

 

Context:  

În întreaga Europă, milioane de servicii sociale, precum ale dumneavostră, lucrează zilnic în 

comunitățile lor pentru a oferi sprijin vital celor care au nevoie, inclusiv pentru persoane în vârstă, 

persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, persoane expuse riscului de sărăcie sau care se află 

deja în situații de sărăcie, persoane cu parteneri sau membrii de familie abuzivi, copii și tineri 

vulnerabili, refugiați și solicitanți de azil, precum și persoane cu dependență.  

Aceste servicii joacă un rol cheie în abilitarea tuturor celor care trăiesc în Europa să participe activ în 

comunitățile lor, să se bucure pe deplin de drepturile omului și să participe în societate în mod egal 

cu ceilalți. Pe scurt, serviciile sociale sunt servicii esențiale. 

În timpul pandemiei COVID-19, furnizorii de servicii sociale au reacționat rapid pentru a putea 

continua să ofere sprijin beneficiarilor și clienților lor, asigurându-se că cei mai vulnerabili și familiile 

lor nu sunt lăsați în urmă în această perioadă. 

În ciuda naturii esențiale a serviciilor sociale și a rolului crucial pe care îl joacă în răspunsul la 

pandemia COVID-19, răspunsul Uniunii Europene la COVID-19 încă trebuie să ia în considerare 

nevoile acestora. 

Serviciile au nevoie în special de: 

1. Acces la echipamente de protecție personală și testare pentru personal și beneficiari 

2. Personal suficient pentru serviciile sociale 

3. Acces la finanțare pentru a acoperi costurile adaptărilor necesare pentru menținerea serviciilor 

în condiții de siguranță pentru beneficiari și personal și pentru a asigura funcționarea serviciilor 

În rolul vostru de furnizori de servicii sociale, sunteți cei mai în masură de a informa Uniunea 

Europeană despre nevoile specifice ale serviciului dvs. în timpul acestei pandemii. Din acest motiv, 

vă invităm să vă alăturați campaniei noastre de social media pentru a solicita liderilor UE să 

sprijine mai bine furnizorii de servicii sociale în perioada pandemiei COVID-19. Această campanie 

va servi ca o platformă pentru a prezenta activitatea esențială pe care o îndeplinește serviciul dvs. și 

nevoile dvs. pentru a răspunde în fața pandemiei și pentru ca vocea dvs. să ajungă la liderii UE. 

De asemenea, am dori să vă invităm să participați împreună cu alți furnizori de servicii sociale din 

toată Europa la summitul nostru online, „Servicii sociale și COVID-19: care este rolul pentru UE?”, ce 

va loc pe 25 iunie 10:00 - 12:00 CEST. În cadrul evenimentului de două ore, vom aduce lalolaltă 

personalul din servicii sociale la nivel local care se confruntă cu problemele legate de COVID-19 în 

serviciile lor și reprezentanți ai Uniunii Europene pentru a identifica modul în care Europa poate 

susține furnizarea de servicii sociale în lunile și anii următori. 

Iată ce puteți face: Un ghid pentru campania de social media: 

● Fă o poza cu tine la locul tău de muncă. Utilizând cadrul social media atașat, postează această 

imagine pe Facebook sau Twitter într-o postare care include unul sau ambele hashtag-uri 

#IAmAnEssentialWorker #WeAreEssentialServices. Nu uitați să ne etichetați (rețeaua europeană la 

care sunteți membru) și liderii UE sugerați mai jos. 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_P5OkZXWrRbefp9JRls-Fpg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_P5OkZXWrRbefp9JRls-Fpg


o În această postare includeți o referire la serviciul pe care îl oferiți, persoanele pe 

care le sprijiniți și orice probleme cu care v-ați confruntat în această perioadă în 

oferirea acestui sprijin 

o În special vă încurajăm să faceți referire la una dintre urmatoarele provocări, 

deoarece aceasta se aplică serviciului dvs.: 

▪ 1. Acces la echipamente de protecție personală și testare pentru personal 

și beneficiari 

▪ 2. Personal suficient pentru serviciile sociale 

▪ 3. Acces la finanțare pentru a acoperi costurile adaptărilor necesare pentru 

menținerea serviciilor în condiții de siguranță pentru beneficiari și personal 

și pentru a asigura funcționarea serviciilor 

o Vă rugăm să încurajați atât personalul cât și membrii dvs. să posteze propriile 

fotografii și să împărtășească și să restribuie pe Twitter aceste postări! 

● Pentru a arată în continuare solidaritatea cu sectorul social, vă încurajăm, de asemenea, să 

folosiți cadrul nostru în imaginile de profil ale rețelei dvs. 

Postări sugerate: 

„#IAmAnEssentialWorker Lucrez cu numele serviciului pentru a oferi sprijin introduceti persoane pe 

care le sprijiniți. Încă de la începutul pandemiei Covid-19, ne-am străduit să facem rost de  

echipamente de protecție personală pentru a ne proteja personalul și a continua să oferim serviciile 

noastre.” 

„#WeAreAnEssentialService La numele serviciului, oferim sprijin esențial introduceti persoane pe 

care le sprijiniți. Încă de la începutul pandemiei Covid-19, a trebuit să ne adaptăm serviciul pentru a 

proteja beneficiarii și personalul. Avem nevoie de sprijin financiar pentru a putea acoperi acest cost 

suplimentar.” 

Sfat: economisiți spațiu în tweet-ul dvs. și etichetați doar fotografia! 

Pe cine să etichetați în fotografiile voastre: 

Vă rugăm să etichetați Rețeaua europeană la care sunteți membru / care vă reprezintă sectorul în 

fiecare postare pe care o publicați! 

@EASPD_Brussels 

@FEANTSA 

@ensienetwork 

@EuroAgeingNet 

XXXX 

XXX 

Comisia Europeană 

@NicolasSchmitEU 

@vonderleyen 

@EU_Social 



Membrii Parlamentului European 

Retelele EU pot alege, după caz, deputații europeni relevanți și cu care au relație de colaborare 

amicală 

Cronologie: 

4 iunie: Lansarea campaniei 

25 iunie: Summit online: servicii sociale și COVID-19: care este rolul pentru UE? 

 


