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Správa o činnosti TSP/TP  za  obdobie január, február a marec 2019 
 

  

Činnosť TSP/TP podľa mesiacov: 

 

JANUÁR 2019 

Okrem bežných činností TSP/TP aj:   

 účasť na prípadovej konferencii ohľadom umiestnenia mal. detí do krízového strediska 

 v rámci sieťovania – spolupráca s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

– preverenie postupu NsP v Rožňave (úmrtie novorodenca) 

 spolupráca s nadáciou PONTIS – sprostredkovanie nefinančnej pomoci pre klientku 

v nepriaznivej životnej situácii 

 riešenie ťažkej životnej situácie a poskytovanie intervencií pre klienta v bdelej kóme 

 sieťovanie – zapojenie viacerých pracovísk TPS v okrese pri riešení zbierky 2 % dane 

v prospech klienta  

 riešenie krízovej situácie – zapojenie viacerých záchranných zložiek – klienta 

(psychiatrický pacient) v šoku 

 propagácia viacerých klientov a ich komplikovaných životných príbehov na portáli 

ludialudom.sk 
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 vyjednávanie v prospech klienta so spoločnosťou Intrum, kde sa podarilo zastaviť 

pohľadávku a zistilo sa, že úver už bol preplatený a klientka dostane preplatok späť. 

 absolvovanie školení: Ľudské práva zraniteľných skupín: deti, zdravotne 

znevýhodnení, seniori a Základné ľudské práca a diskriminácia 

 absolvovanie 1. vzdelávacieho bloku: Rozvoj sociálnych kompetencií a spôsobilosti 

 

FEBRUÁR 2016 

Okrem bežných činností TSP/TP aj:   

 spolupráca so Slovenským červeným krížom pri distribúcii oznámení ohľadom 

poskytovania potravinovej pomoci pre vybraných klientov 

 účasť na školení: Sociálne podniky v Regionálnom centre pre košický kraj NP ISE 

 riešenie krízovej situácie rodiny, ktorej zhorel príbytok – spolupráca s viacerými 

subjektmi 

 účasť na skupinovej supervízii v obci Rejdová a absolvovanie individuálnych 

supervízií 

 absolvovanie 2. vzdelávacieho bloku: Rozvoj sociálnych kompetencií a spôsobilosti 

 absolvovanie školenia: Základné ľudské práva, diskriminácia  

 účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Roštár vo veci objasnenia situácie 

ohľadom riešenia ťažkej životnej situácie klienta v bdelej kóme – poskytnutie 

návratnej pôžičky 

 pomoc v konaní o oddlžení pre viacerých klientov 

 pracovné stretnutie s p. primátorom ohľadom riešenia bytovej situácie v soc. bytoch na 

Rožňavskej Bani. 

 

MAREC 2019 

Okrem bežných činností TSP/TP  aj:   

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov pre klienta v bdelej kóme – 

invalidný dôchodok 

 monitoring 1, 2, 3 a 4-ročných detí v lokalite severná časť mesta, Rožňavská Baňa 

a Nadabula - štatistiky do koncepcie rozvoja školstva v súčinnosti s odborom školstva 

MsÚ 

 zisťovanie záujmu žien o zavedenie vnútromaternicového telieska 

 účasť na stretnutí  primátora mesta a zástupcov samosprávy s občanmi severnej časti 

mesta ohľadom plánovanej výstavby bytových jednotiek  
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 zabezpečenie prípravy a realizácie vypratania priestorovej v zadnej časti budovy na 

Krátkej 30 – plánované zriadenie priestoru pre krízové situácie 

 asistencia pri vybavovaní osvojenia dieťaťa s centrom pre deti a rodiny 

 aktívna spolupráca s o.z. Fénix pri riešení finančných problémov viacerých klientov 

v dlhovej pasci 

 spolupráca s ÚNSS Košice pri poskytovaní sociálnej rehabilitácie nevidiacemu 

klientovi a vypracovaní komplexnej správy pre krajský súd  

 vyjednávanie v prospech klientky, ktorá v dražbe prišla o byt a napriek tomu má 6 

úverov v celkovej výške cca 12 000 €, stretnutie so špecialistom SLSP a nastavenie 

individuálnych podmienok riešenia týchto úverov.  

 absolvovanie školenia: Extrémizmus  

 absolvovanie 3. vzdelávacieho bloku: Rozvoj sociálnych kompetencií a spôsobilosti 

Počet pribúdajúcich (nových) klientov (spisov) podľa mesiacov 

 
 
 
 

 

Počet poskytnutých intervencií a opatrení v prospech klientov podľa mesiacov 

 

 

 
 
 
 
 
 

Poskytnuté intervencie 01/2019 02/2019 3/2019 

- zamerané na  oblasť zamestnanosti 30 14 22 

- zamerané na oblasť bývania 14 14 20 

- zamerané na oblasť zdravia 21 24 15 

- zamerané na oblasť sociálno-patologických javov 61 27 50 

- zamerané na oblasť financií a hospodárenia 53 43 64 

- zamerané na oblasť vzdelávania a spolupráce so školou 10 12 4 

- zamerané na oblasť sociálneho zabezpečenia 39 18 28 

- z toho iné, neuvedené vyššie 14 5 8 

SPOLU 242 157 211 

Rožňava  3. 4. 2019 

Vypracoval:   PhDr. Marek Koltáš   

mesiac muži ženy spolu 

január 3 7 10 

február 1 1 2 

marec 6 5 11 

s p o l u 10 13 23 

mesiac spolu 

január 242 

február 157 

marec 211 

s p o l u 610 


