Terénna sociálna práca za rok 2018
Mesto Jelšava v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. zamestnáva dve
terénne sociálne pracovníčky a dve terénne pracovníčky. Kancelária TSP sídli v priestoroch
Komunitného centra v Jelšave.
Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je väčšinou vykonávaná v prirodzenom
prostredí človeka a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je
zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie
dopadov zlej sociálnej situácie.
K 31.12.2018 evidujeme 384 klientov, 3318 intervencii rozdelených do 8 kategórií . A to nasledovne:
zamestnanosť Bývanie Zdravie
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Naša práca je zameraná hlavne na poskytovanie základných informácií v krízových situáciách
a zabezpečenie sociálnych služieb. Po dohode s jednotlivcom navrhujeme formu sociálnej intervencie
a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému. Spolupracujeme a sprostredkujeme
informácie medzi klientmi a inštitúciami v našom meste a okolí. Podporujeme svojich klientov
k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu , zdraviu svojich detí , zvýšeniu osobnej hygieny, úpravy
okolia domu. Pomáhame im pri vybavovaní rôznych dokladov, dávok štátnej sociálnej podpory, dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov, asistujeme pri evidencii na ÚPSVaR, vyhľadávame voľné pracovné
miesta a pomáhame pri vypracovaní životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania, sprevádzame
našich klientov k odborníkom a do rôznych inštitúcií, riešime zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky, riešime kvalitu bývania, vedieme poradenstvo ohľadom hospodárenia s financiami,
vyhlásenia osobného bankrotu, pomáhame dohodnúť splátkové kalendáre
motivujeme
k vzdelanosti, finančnej gramotnosti a v podstate riešime akýkoľvek problém , aký náš klient má.
Okrem uvedených činností sme v roku 2018 v spolupráci s Mestom Jelšava, Komunitným
Centrom Jelšava, Nízko prahovým Komunitným Centrom Ymca, Miestnou organizáciou Červeného
kríža, sme sa spolupodieľali na príprave akcie s názvom ,, Ďeň osvety“ , pre obyvateľov osady Kéjďák,
a v jesennom období so spomenutými organizáciami sme sa podieľali na príprave akcie ,,Halloween.“
Ďalej sme navštevovali aj obyvateľov Zariadenia opatrovateľskej služby, kde sme s nimi viedli
rozhovory. V mesiaci december sme navštívili deti z nášho mesta, ktoré sú umiestnené v detských
domovoch a to v Tornali, Tisovci a Jesenskom , ktorým sme odniesli a odovzdali vianočné balíčky.
Veľmi sa nám detičky potešili. Ďalej to boli mnohé ďalšie činnosti spojené s našimi obyvateľmi, ktoré
boli nutné a potrebné k zvýšeniu ich kvality života.
Spolupracujeme s mnohými inštitúciami. Ako napríklad Mesto Jelšava, ZŠ s MŠ v Jelšave,
nemocnice, lekári, exekútorské úrady, ÚPSVaR, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Centrum
právnej pomoci, Okresný súd Revúca, Mestské Služby Jelšava , Detské domovy, nadácie, a mnohé
ďalšie.
K našej práci patrí aj absolvovanie vzdelávania sa v rámci NP TSP I , ktoré prispievajú k vyššej
kvalite a efektivite našej práce.
TSP: Bc. Janka Boldiová, Bc. Svetlana Javorčíková
TP: Miroslava Danková, Monika Žigová

