Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov v mesiaci január 2019
V mesiaci Január sme sa venovali rôznym činnostiam a riešili sme mnohé problémy
našich obyvateľov. Poskytovali sme základné informácie (sociálne poradenstvo) a v prípade
potreby sme sieťovali . Po dohode s klientom sme navrhli formu sociálnej intervencie a plán
ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému a pracovali sme na ňom.
Zúčastňovali sme sa vzdelávaní v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca
v obciach I ( NP TSP v obciach I. ) , ktorých obsah bol zameraný na rôzne oblasti života našich
klientov. Vzdelávania, ktoré absolvujeme sú veľmi kvalitné a prínosné pre výkon terénnej
sociálnej práce. Pomáhajú nám vykonávať našu prácu ešte efektívnejšie. Vedomosti a
skúsenosti lektorov obohacujú našu prácu a menia pohľad na rôzne situácie a problémy našich
klientov.
V rámci spolupráce s ÚPSVaR Revúca sme sa zúčastnili aj na prípadovej konferencii
organizovanej ÚPSVaR Revúca, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci KC Jelšava, pedagogickí
zamestnanci Špeciálnej Základnej školy v Jelšave a rodina, ktorej problém sa riešil za účelom
sanácie rodiny. S rodinou ďalej pracujeme na uskutočňovaní všetkých potrebných krokoch
riešenia jej problému.
Vykonávali sme monitorovacie návštevy v našom meste. Na základe informácií
a rozhovorov s obyvateľmi sme navštevovali a oslovovali obyvateľov, ktorí sa do nášho mesta
prisťahovali. Predstavili sme sa im a zároveň sme predstavili aj našu činnosť, kde pôsobíme
a kde nás môžu nájsť v prípade potreby a s ich súhlasom sme si poznamenali základnú
anamnézu rodiny. Taktiež sme navštevovali jednotlivé rodiny v našom meste za účelom osvety
správneho vykurovania v našom meste. S každou rodinou sme viedli konzultáciu ohľadom
dostupnosti palivového dreva a zároveň sme ich aj informovali na dôsledky spaľovania
nebezpečných látok, čo to spôsobuje s naším zdravím a zdravím našich detí. V každej
domácnosti, ktorú sme navštívili sme zistili že si drevo kupujú, poprípade si kupujú lacnejšie
odrezky z neďalekej píli.
V spolupráci s Nadáciu J&T, sa snažíme pomôcť rodine s dieťaťom s ťažkým
zdravotným
postihnutím, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej
situácii.
V rámci spolupráce ÚPSVaR v Revúcej sme pomohli rodine, ktorej boli pozastavené
rodinné prídavky aj rodičovský príspevok, ich opäť nadobudnúť. Na podnet ÚPSVaR
v Revúcej sme navštívili aj rodiny , ktoré nedoložili potrebné tlačivá a doklady k tomu, aby
dostali plnú výšku DvHN a príspevkov a tak mnoho rodín dostane príslušný mesiac svoje
dávky včas.
Ďalej sme v spolupráci so ZŠsMŠ v Jelšave riešili nepravidelnú školskú dochádzku
detí v našom meste a v prípade potreby sme kontaktovali rodičov , ak sa ich deťom v škole stali
nepredvídané udalosti.
V rámci hospodárenia s peniazmi sme s klientkou vykonávali pravidelné potravinové
nákupy a učili ju rodičovským zručnostiam.
V mesiaci Január sme mali 167 klientov, vykonali 331 intervencii rozdelených do 8 kategórií . A to
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