Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov v mesiaci február 2019
V mesiaci február 2019 sme sa venovali mnohým rodinám, u ktorých sme sa snažili
zlepšiť kvalitu bývania, zdravia či riešiť sociálno- patologické javy. Vyhľadávali sme klientom
voľné pracovné miesta, asistovali sme pri písaní žiadostí do zamestnania, pomáhali pri
evidencii do zamestnania, asistovali pri vyhotovení žiadostí o nájomné byty, konzultovali
s lekármi ohľadom pomoci klientovi so starostlivosťou o svoje zdravie, sprevádzali klienta pri
vybavení potrebných dokladov, viedli poradenstvo ohľadom vybavovania kompenzačných
príspevkov, viedli sme poradenstvá ohľadom vyhlásenia osobného bankrotu, viedli
a motivovali sme našich klientov k zvýšeniu vzdelania, prípadne si doplnili vzdelanie
rekvalifikačným kurzom a mnohé iné činnosti. V spolupráci so ZŠsMŠ v Jelšave sme riešili
nepravidelnú školskú dochádzku detí v našom meste a v prípade potreby sme kontaktovali aj
rodičov. Riešili sme aj problém pedikulózy. Rodiny sme navštevovali a poskytli sme im účinné
šampóny. Klientovi, ktorý nemal štyri roky občiansky preukaz, rodný list a nebol ani evidovaný
na ÚPSVaR sa nám podarilo vybaviť si všetky potrebné doklady. Klientovi s ŤZP sa nám
podarilo vybaviť palivové drevo z píly v Revúcej. Zaujímavý prípad sme mali, keď nám klientka
oznámila, že náhodou prišla na to, že prídavky na dieťa jej neboli vyplatené od roku
2016. Tak sme požiadali o ich vyplatenie.
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.
Terénne pracovníčky opäť navštívili Zariadenie opatrovateľskej služby v Jelšave. Zmyslom
návštevy bolo spríjemnenie chvíľ obyvateľkám zariadenia. Porozprávali nám svoje príbehy ,
o svojich rodinách a ako sa im darí. V spolupráci s KC Jelšava sme obyvateľkám zariadenia
pripravili a upiekli sladký koláč, na ktorom sme si všetci pochutnali. Touto cestou by sme
chceli veľmi pekne poďakovať pracovníkom KC v Jelšave za spoluprácu.

V mesiaci Január sme mali 224 klientov, vykonali 282 intervencii rozdelených do 8 kategórií
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