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 Szanowny Pan 

Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublin 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

w tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii koronawirusa przesyłam wyrazy wsparcia i uznania 

za ogrom pracy wykonywanej przez samorząd na rzecz ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom miasta.  

Chcielibyśmy wesprzeć działania samorządu oddając do dyspozycji mieszkańców stronę internetową 

www.unicef-koronawirus.pl dedykowaną ochronie przed koronawirusem. Od początku pojawienia się 

pandemii UNICEF, współpracując m.in. z WHO, podejmuje szereg działań mających na celu 

dostarczanie rzetelnych i sprawdzonych informacji. Zależy nam na tym, by rodziny, ale również dzieci 

i młodzież mieli dostęp do praktycznych informacji, przydatnych w codziennym życiu. Informacje te 

pomogą im przetrwać ten trudny okres.  

Zdaję sobie sprawę z ogromu zadań i problemów jakie stoją przed samorządami, jednak chciałbym 
zwrócić uwagę Pana Prezydenta na znaczące nasilenie się w ostatnim czasie zjawiska przemocy 
domowej. 16 marca w Polsce zostały zamknięte szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne,  
a dzieci straciły bezpośredni kontakt z nauczycielami, pedagogami i rówieśnikami oraz  
z dziadkami i dalszą rodziną, która jest dla nich często jedynym wsparciem w trudnych chwilach. 
Problemy związane z izolacją i naruszeniem rutyny dnia codziennego odbijają się negatywnie na 
psychice najmłodszych.  
 
Jednocześnie walka z pandemią spowodowała, że instytucje, które w normalnych warunkach 
udzielały dzieciom wsparcia, teraz funkcjonują w trybie zdalnym. Zaangażowanie policji do szeregu 
działań związanych z koronawirusem powoduje ograniczenie możliwości monitorowania rodzin 
objętych procedurą „Niebieskie Karty”. Dzieci mają obecnie znikomy kontakt z osobami, które 
mogłyby im pomóc oraz ograniczony dostęp np. do prowadzenia swobodnej rozmowy telefonicznej. 
Najmłodsi niejednokrotnie nie są w stanie uzyskać wsparcia lub nie wiedzą, gdzie i w jaki sposób 
mogą się po nie zwrócić.  
 
Warto zauważyć, że w rodzinach dotkniętych przemocą, niejednokrotnie zaniedbywane są potrzeby 
żywieniowe dzieci oraz te związane z zapewnieniem dostępu do materiałów i sprzętów niezbędnych 
do edukacji na odległość. W sytuacji epidemii realizacja tych potrzeb może być przeoczona lub 
niedostrzeżona przez instytucje pomocowe. 
 
Z tego względu zwracam się z prośbą o stałe i regularne monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach, 
które zostały objęte procedurą „Niebieskie Karty” lub w których dochodziło do zjawiska przemocy 
domowej oraz o wprowadzenie dodatkowych działań informacyjnych o tym, gdzie dzieci i ich rodziny 

http://www.unicef-koronawirus.pl/


 

   

 
 
 
 
 
 

mogą uzyskać pomoc, wykorzystując różnorodne kanały dotarcia (wiadomości sms, wiadomości 
mailowe, informacje na portalach społecznościowych, informacje przekazywane przez nauczycieli  
w czasie nauczania zdalnego). Bardzo ważne jest także zapewnienie lokalnego kontaktu 
telefonicznego lub mailowego do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych w celu 
uzyskania porady i wsparcia.  
 

Z  życzeniami wytrwałości oraz zdrowia dla Pana i wszystkich mieszkańców miasta 
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