Činnosť TSP
V mesiaci jún sme sa venovali najmä návštevám rodín, ktoré vytvárali čierne skládky. Rodiny
sme viedli k ich odstráneniu. Viedli sme rozhovory o nebezpečenstve výskytov hlodavcov , švábov,
zápachu a sťažností susedov. O dôležitosti dodržiavať poriadok a čistotu okolia domu a to aj zo
zdravotných dôvodov . Vysvetľovali sme , že komunálny odpad je možné vyviesť na zberný dvor
v stanovený čas a zdarma. Asistovali sme pri deratizácii domov. Riešili sme aj množstvo splátkových
kalendárov, bankrot, objednania na rôzne vyšetrenia, písali rôzne žiadosti , žiadosti do zamestnania,
životopisy, sťažnosť, odvolania, riešili sme výživné, kvalitu bývania, hospodárenia s peniazmi,
zabezpečenia oblečenia. Viedli sme poradenstvo a asistenciu v súvislosti s príspevkami súvisiacimi so
sociálnym zabezpečením. Našich klientov sme podporovali k zaevidovaniu sa na Úrade práce
sociálnych vecí a rodiny a vybaveniu si štátnych a sociálnych dávok, pomáhali im s vyplňovaním tlačív
pri zaevidovaní sa a žiadosťami o dávku v hmotnej núdzi, pretože vieme, že ak budú zaevidovaní, budú
sa môcť zapojiť do aktivačnej činnosti, či iných projektov, budú mať príjem a ich kvalita života vzrastie
a kriminalita sa môže znížiť. Telefonicky sme kontaktovali zamestnávateľa, informovali sa
o pracovnom mieste a pracovných podmienkach, po vypočutí podmienok sa klient mal rozhodnúť, či
príjme pracovné miesto. V prípade, že bude chcieť ísť pracovať na danú pozíciu, ponúkli sme mu pomoc
s vypracovaním životopisu a žiadosti priamo v našej
kancelárii. Taktiež sme vykonávali
monitorovacie návštevy v rodinách, mapovali sme nových obyvateľov, ktorí sa do nášho mesta prisťah
ovali. Asistovali sme pri zabezpečovaní palivového dreva pre seniorov v meste. Spolupracovali sme
a viedli konzultácie s lekármi, sprevádzali sme klientov k odborníkom, motivovali ich k dodržovaniu
lekárom predpísanej životosprávy, podporovali klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu.
Viedli sme rozhovory v rámci prevencie problémového správania detí a záškoláctva, a viedli
poradenstvo súvisiace s problémami zanedbávania starostlivosti o deti. Počas tohto mesiaca nás
o spoluprácu požiadali nasledovné inštitúcie: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Revúcej,
pediatrička pôsobiaca v Jelšave a v Revúcej, psychiatrička RS, Mestský úrad Jelšava, Základná škola
s Materskou školou Jelšava, VSE Rožňava, UPC s.r.o. , PRO TIMBER s.r.o., Digi Slovakia, a rôzne
iné. Spolupracovali sme aj s členmi DHZ Jelšava, pri spracovávaní palivového dreva imobilnému
klientovi, pri odčerpávaní vody z pivníc po prívalových dažďoch v nájomných domoch Mesta. Potešilo
nás , keď prišla klientka a poďakovala nám za to, že tak dlhý spor , ktorý mala s istou spoločnosťou sa
vyriešil, pretože jej nakoniec vrátili celú sumu peňazí po tom, čo sme ich vytrvalo o to žiadali . No aj
my sme poďakovali inej klientke, ktorá ochotne s nami spolupracuje a je ochotná nám vždy pomôcť
v prípade, že sa nevieme pre vzdialenosť dostať do určitých rodín. Poskytla nám svoje tel . číslo a vždy
keď potrebujeme s niekým z jej okolia hovoriť, sprostredkuje nám kontakt s dotyčnou osobou. Väčšinou
je to , ohľadom sprostredkovania odkazu očkovania, návštevy lekára, školy, alebo dohodnutia termínu
stretnúť sa. Tešíme sa dobrým vzťahom s našimi klientmi, pretože tak môžeme mať všetci podiel na
rozvíjaní a zlepšení kvality života v našom meste.
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