Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov

Počas mesiaca máj sme v rámci spolupráce so Základnou školou s Materskou školou
v Jelšave navštevovali rodičov detí, ktoré mali nepravidelnú školskú dochádzku
a neospravedlnené vyučovacie hodiny za mesiac apríl. S rodičmi sme viedli konzultácie
a snažili sa zistiť čo bolo dôvodom neprítomnosti detí na vyučovaní. Ďalej sme navštívili aj
rodičov detí, ktoré sa nezúčastnili so svojimi deťmi zápisu do prvého ročníka. Informovali sme
ich o nutnosti svoje dieťa zapísať do prvého ročníka a následne, ak bude potrebné aj absolvovať
psychologické vyšetrenie, ktoré preukáže školskú zrelosť dieťaťa. Taktiež sme na podnet
Základnej školy s Materskou školou Jelšava riešili s rodičmi zvýšenie dodržiavania
hygienických návykov a problém pedikulózy. Riešili sme problém výskytu hlodavcov.
V rámci pracovnej činnosti a aktivít sme v mesiaci máj absolvovali skupinovú a tímovú
supervíziu. Zúčastnili sme sa rodinnej konferencie , ktorú organizovali pracovníci n.o. Kľúč,
ktorá spolupracuje s UPSVaR SPOASK Revúca pri realizácii Schválených priorít na rok
2019 , "Zabezpečenie vykonania odborných metód na nápravu rodinných a sociálnych
pomerov". Tiež sme sa zúčastnili „Okrúhleho stola“ v nízkoprahovom komunitnom centre
YMCA za účelom plánovania aktivít. Obyvateľom nášho mesta sme boli nápomocní pri riešení
v rôznych problémových situáciách. Pomáhali sme im pri vyhľadávaní voľných pracovných
miest, vypracovaní žiadostí a životopisov do zamestnania, vypracovaním rôznych iných
žiadostí, s vyplňovaním tlačív, riešením dlhov a dohodnutí splátkových kalendárov. Počas
návštevy v rodinách sme s klientmi viedli konzultácie v oblasti hospodárenia s financiami,
starostlivosti o zdravie, dodržiavania školskej dochádzky, hygienických návykov, vzdelávaní
a poberaní sociálnych štipendií, o možnosti požiadať z nadácii o finančný príspevok na
zakúpenie palivového dreva na zimné obdobie. V rodinách jednotlivo v každej domácnosti
vedieme konzultácie v rôznych oblastiach. Snažíme sa im byť nápomocní a motivovať ich
k zvýšeniu si príjmu tým, že sa zaevidujú do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade
práce sociálnych vecí a rodiny a zapoja sa do aktivačných prác. Navštevovali sme rodiny, ktoré
majú vytvorené čierne skládky na dvore, za účelom ich odstránenia. Viedli sme poradenstvo
akým spôsobom ich môžu dopraviť na zberný dvor. Viedli sme poradenstvo ohľadom
vyhlásenia osobného bankrotu a pomáhali s vypísaním. Pomáhali sme im vybaviť si rôzne
dávky a príspevky na ktoré mali nárok. V prípade potreby sme ich sprevádzali aj do inštitúcií.
Aj tento mesiac sme monitorovali rodiny , ktoré sa k nám prisťahovali z iných miest. Rodiny
sme navštívili, predstavili sme sa im a oboznámili sme ich s našou činnosťou.
V priebehu tohto mesiaca sme mali 119 klientov a 329 intervencií v nasledovných oblastiach:
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