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Správa o činnosti TSP/TP  za  obdobie jún, júl, august, september, október 2017

Náplň práce resp. bežná činnosť TSP/TP:

 návštevy v rodinách (miestne šetrenia, depistáž)

 šetrenia  v rodinách  najčastejšie  na  podnet  SPODaSK -  ÚPSVaR,  okresného  súdu, 

polície, nadácií a pod.

 monitoring terénu /severná časť, Rožňavská Baňa, Vargovo pole, Nadabula/

 komunikácia  so  zástupcami  ZŠ,  MŠ,  s detskými  lekármi,  obvodnými  lekármi  pre 

dospelých,  so špecializovanými  zariadeniami,  s pracovníkmi  ÚPSVaR -  SPODaSK 

a MsÚ

 pomáhanie klientom pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 telefonická, mailová a písomná komunikácia v záujme klientov

 sprevádzanie klientov do rôznych inštitúcií a vyšetrenia k lekárom

 pomoc klientom pri  exekúciách  – vyjednávanie  v záujme a v mene klienta,  písanie 

splátkových kalendárov, sprevádzanie klientov k exekútorom, na súdy a pod.

 hľadanie voľných pracovných miest na internete pre klientov

 písanie žiadostí o prijatie do zamestnania a životopisov pre klientov
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 poskytovanie základného sociálneho poradenstva pre klientov v rôznych oblastiach

 prevádzkovanie SOHaP /stredisko osobnej hygieny a práčovne/

 spolupráca s asistentkou osvety zdravia

 aktívna účasť na prípadových konferenciách

 aktivity pre zabezpečenie a realizáciu sociálnej služby klienta

Administratíva spojená s výkonom terénnej sociálnej práce:

- každý TSP/TP si vedie samostatne terénny denník, kde si zaznamenáva každý deň 

svoju celodennú činnosť /raz denne/

- vedenie spisovej agendy - spisov klientov  a ich aktualizácia 

- zaznamenávanie intervencií do spisov klientov 

- písanie záznamov zo šetrení a návštev v rodinách

- vypracovanie a vyhodnocovanie  individuálnych plánov práce s klientom 

Činnosť TSP/TP podľa mesiacov:

JÚN 2017

Okrem bežných činností TSP/TP (uvedených vyššie) aj:

 preventívne  návštevy v rodinách  ohľadom nadmerného  výskytu  hepatitídy  typu A, 

zabezpečenie pitnej vody v areáli pracoviska TSP a dezinfekčných prostriedkov (Sava 

a chlóru na dezinfekciu bytov) 

 účasť na skupinovej supervízii v Dobšinej - stretnutie TSP/TP aj z iných obcí 

 organizovanie burzy 

 účasť na konzultácii v CPP v Košiciach na tému osobný bankrot 

 príprava  a realizácia  terapeutických  skupín  pri  riešení  sociálno-patologického  javu 

záškoláctvo 

 nadviazanie  spolupráce  s Diecéznou  charitou  ohľadom  možnosti  prideľovania 

potravín pre rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia

 výkon funkcie opatrovníka pre obmedzenú klientku – ustanovenie Okresným súdom 

Rožňava

 účasť  na  prípadovej  konferencii  –  uloženie  výchovného  opatrenia  z dôvodu 

záškoláctva
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JÚL 2016

Okrem bežných činností TSP/TP (uvedených vyššie) aj:

 spolupráca so SČK – doručovanie oznámení o prideľovaní potravinových balíčkov 

 príprava a realizácia terapeutickej skupiny rodičov na tému plánované rodičovstvo 

 účasť na stretnutí s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím

 jednanie  s vedúcim  Slovenskej  pošty  v Rožňave  ohľadom  doručovania  zásielok 

osobám bez adresy – dohodnutie podmienok doručovania zásielok 

 aktívna  spolupráca  s akreditovaným  subjektom  DKD  Drak  Košice  pri  uloženom 

výchovnom opatrení maloletému klientovi 

AUGUST 2017

Okrem bežných činností TSP/TP (uvedených vyššie) aj:

 zastupovanie klientov vo veci riešenia oddlženia na CPP Košice – osobný bankrot 

 spolupráca s MŠ na ul. Krátkej 28, Rožňava – návštevy v rodinách ohľadom zápisu 

detí na predprimárne vzdelávanie

 účasť na prípadovej  konferencii  –  vyhodnotenie  úloh  z predchádzajúcej  prípadovej 

konferencie 

 návštevy v rodinách z dôvodu možnosti napojenia sa na verejnú kanalizáciu – akcia 

„Prípojka za 1,- €“ od VVS, a. s. 

 vybavenie  školských  pomôcok  a potrieb   pre  deti  zo  sociálne  znevýhodneného 

prostredia – nadácia Pontis 

 spolupráca  s ÚNSS  –  vybavenie  slepeckej  palice  a sprostredkovanie  sociálnej 

rehabilitácie pre nevidiaceho klienta 

SEPTEMBER 2017

Okrem bežných činností TSP/TP (uvedených vyššie) aj:

 účasť na skupinovej supervízii v Betliari - stretnutie TSP/TP z iných obcí 

 vybavenie  hygienických  potrieb  a detskej  výživy  pre  mnohopočetnú  rodinu 

zo sociálne znevýhodneného prostredia – nadácia Pontis 

 spolupráca so SČK – doručovanie oznámení o prideľovaní potravinových balíčkov
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 spolupráca so Spojenou školou internátnou v Rožňave – odovzdanie školských potrieb 

a pomôcok

 asistencia pri vybavovaní štipendia pre rómskych študentov stredných škôl na nadácie 

Rómsky vzdelávací fond 

OKTÓBER 2017

Okrem bežných činností TSP/TP (uvedených vyššie) aj:

 propagácia pracoviska TSP vo všetkých inštitúciách, úradoch a vybraných objektoch 

na území mesta Rožňava

 monitoring všetkých ulíc na sídlisku Vargovo pole

 spolupráca  s Diecéznou  charitou  –  zabezpečenie  nevyhnutného  ošatenia  pre  deti 

na zimné obdobie 

 spolupráca so SČK – doručenie oznámení o prideľovaní potravinových balíkov

 organizovanie burzy

 riešenie  krízovej  situácie  –  zabezpečenie  hospitalizácie  klientky  v PL  S.  Bluma 

Plešivec

 zabezpečenie  a nácvik  sociálnej  rehabilitácie  pre  nevidiaceho  klienta  v spolupráci 

s lektorkou ÚNSS 

 Preventívna  sekundárna  aktivita  pri  predchádzaní  sociálno-patologickým  javom  – 

monitoring vybraných verejných zariadení a priestranstiev na území mesta Rožňava 

v spolupráci s MP 

Počet pribúdajúcich (nových) klientov (spisov) podľa mesiacov

Počet poskytnutých intervencií a opatrení v prospech klientov podľa mesiacov:
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mesiac muži ženy spolu
jún 3 2 5
júl 0 7 7
august 3 4 7
september 5 10 15
október 8 7 15
s p o l u 19 30 49

mesiac spolu
jún 234
júl 188
august 179
september 248
október 280
s p o l u         1129



Poskytnuté intervencie
06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017

- zamerané na oblasť zamestnanosti
-

12 14 8 13 17

- zamerané na oblasť bývania
-

14 18 21 17 37

- zamerané na oblasť zdravia
-

56 23 36 52 55

- zamerané na oblasť sociálno-
patologických javov

64 57 57 87 85

- zamerané na oblasť financií 
a hospodárenia

27 28 23 28 19

- zamerané na oblasť vzdelávania 
a spolupráce so školou

11 4 3 14 13

- zamerané na oblasť sociálneho 
zabezpečenia

39 37 21 26 41

- z toho iné, neuvedené vyššie 11 7 10 11 13

SPOLU 234 188 179 248 280

Rožňava 31. 10. 2017

Vypracovala: Mgr. Valéria Ruszóová
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