Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov v mesiaci marec 2019
Mesiac marec bol pre nás prínosný, pretože na pozíciu terénneho pracovníka k nám pribudol
nový kolega pán Miroslav Kováč. Náš päťčlenný tím sa venoval mnohým prípadom , ktoré sa nám
podarilo vybaviť k spokojnosti našich klientov. V rámci spolupráce so Základnou školou s materskou
školou v Jelšave sme sa zaoberali riešením nepravidelnej školskej dochádzky žiakov. Rodiny sme
navštevovali a povzbudzovali k zodpovednému prístupu a informovali sme ich o následkoch
zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Hľadali sme vhodné riešenie ich problému , aby sa ich
situácia zlepšila. Na podnet mestského úradu a sťažností obyvateľov sme navštívili aj rodiny, ktoré
vytvárajú na pozemku svojich rodinných domov skládky komunálneho odpadu. Za pomoci členov
mestskej občianskej poriadkovej služby sme ich informovali o sťažnostiach spoluobčanov a usmernili
sme ich, že je potrebné si svoj neporiadok upratať a udržiavať si poriadok na svojom pozemku. Pri
ďalšej návšteve sme boli milo prekvapení, pretože na čom sme sa dohodli aj dodržali. Obrátila sa na
nás s prosbou o pomoc rodina, kde majú dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím a príjem rodiny je
nepostačujúci. Nakoľko s rodinou už dlho spolupracujeme, pokúsili sme sa o pomoc poprosiť Nadáciu
J&T a začiatkom mesiaca rodinu navštívili pracovníčky nadácie ohľadom posúdenia ich žiadosti.
Požiadali sme ich o poskytnutie finančných prostriedkov na kúpu palivového dreva. Riešili sme
množstvo problémov spojených s financiami. Viedli sme poradenstvá ohľadom vyhlásenia osobného
bankrotu a pomáhali s vyplňovaním žiadostí o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.
Zaujímavý bol prípad, keď spoločnosť odmietala vrátiť neoprávnene získané financie klientke, dokonca
odmietala s ňou komunikovať a až s našou pomocou jej prisľúbila peniaze vrátiť. Aj v tomto mesiaci
sme obyvateľov žijúcich na osade Kejďák pravidelne navštevovali. Snažili sme sa im byť nápomocní pri
riešení ich problémov a za každým sme sa ich snažili usmerniť a poskytnúť poradenstvo v rôznych
oblastiach. Počas jednej z našich návštev sme zistili, že silný vietor im zo striech postrhával plechy
a mali veľké otvory na strechách, cez ktoré im zatekalo, preto bolo nutné ihneď situáciu riešiť. V čase
dažďov je tu aj veľa blata, preto sme o celej situácii konzultovali so zodpovednou pracovníčkou Mesta
Jelšava, ktorá má v kompetencii riešenie opráv týkajúcich sa stavebných prác, bol tu poskytnutý aj
makadam, ktorý si mali obyvatelia rozhrabať po blate. Obyvatelia , najmä ženy si túto pomoc
pochvaľovali. Ďalej sme riešili hygienu a čistotu v rodinách, zdravotné problémy, povzbudzovali
k preventívnym prehliadkam, očkovaniu detí, či nutným vyšetreniam v prípade už vyskytnutých
zdravotných problémov. ZŤP klientovi sme pomohli zabezpečiť palivové drevo a za pomoci členov DHZ
Jelšava sa nám podarilo drevo aj porúbať a uskladniť. Touto cestou by sme chceli aj poďakovať členom
tejto organizácie za spoluprácu. Ďalej sa nám podarilo daného klienta aj doprevádzať na odborné
vyšetrenie potrebné na to, aby získal protézu končatiny, čím sa určite skvalitní jeho život.
Spolupracovali sme s organizáciou Červený kríž , kde sa poskytla potravinová pomoc do rodiny, dňa
26.03.2019 sme sa zúčastnili na multidisciplinárnom pracovnom stretnutí subjektov k problematike
násilia na deťoch. Dobrú spoluprácu sme mali aj s ÚPSVaR v Revúcej, CPP v Rimavskej Sobote, či
Centrom pre deti a rodiny Tisovec.
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