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Správa o činnosti TSP/TP  za  obdobie november, december 2016 a január 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 na rôzne inštitúcie 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 
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 písanie žiadostí o prijatie do zamestnania a životopisov pre klientov 

 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: 

 

NOVEMBER 2016 

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

 

 realizácia nákupu komodít z dotácie na humanitárnu z MPSVaR SR pomoc pre 

klientov 

 absolvovanie základného scitlivovacieho tréningu Prevencia a eliminácia páchania 

násilia na ženách v partnerských vzťahov (odborný seminár) 

 účasť na odbornom seminári Závislosti na Prednej Hore 

 

DECEMBER 2016 

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

 

 sprostredkovanie pomoci vybraným rodinám s maloletými deťmi zo znevýhodneného 

prostredia – potravinové balíky z Diecéznej charity Rožňava 

 sprostredkovanie pomoci vybraným rodinám s maloletými deťmi zo znevýhodneného 

prostredia – jablká z Diecéznej charity Rožňava 
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 sprostredkovanie pomoci vybraným rodinám zo znevýhodneného prostredia so 

zameraním na invalidných dôchodcov, slobodné matky – výdaj palivového dreva 

 účasť na riešení podnetu občanov z Rožňavskej Bane vo veci neprispôsobivého 

správania sa maloletých detí na verejných priestranstvách 

 

JANUÁR 2017 

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

 

 spolupráca s inými TSP z okolitých obcí pri riešení problémových situácií migrujúcich 

klientov 

 poskytnutie vecnej pomoci mal. klientke v zariadení 

 monitoring ohrozených rodín vplyvom možného rizika na zdravie maloletých  detí 

vzhľadom na očakávaný výskyt nízkych  nočných teplôt 

 poskytnutie paplónov, šatstva vybraným rodinám s maloletými deťmi zo 

znevýhodneného prostredia 

 riešenie krízovej situácie ohľadom bývania  

 

 

Počet pribúdajúcich (nových) klientov (spisov) podľa mesiacov 

 
 
 
 

 

 

 

Počet poskytnutých intervencií a opatrení v prospech klientov podľa mesiacov 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mesiac muži ženy spolu 

november 4 8 12 

december 3 7 10 

január 9 16 21 

s p o l u 16 31 43 

mesiac spolu 

november 205 

december 143 

január 244 

s p o l u 592 
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Poskytnuté intervencie 11/2016 12/2016 1/2017 

- zamerané na  oblasť zamestnanosti 22 9 26 

- zamerané na oblasť bývania 22 17 40 

- zamerané na oblasť zdravia 28 27 31 

- zamerané na oblasť sociálno-patologických javov 67 42 75 

- zamerané na oblasť financií a hospodárenia 28 16 29 

- zamerané na oblasť vzdelávania a spolupráce so školou 9 2 16 

- zamerané na oblasť sociálneho zabezpečenia 19 18 20 

- z toho iné, neuvedené vyššie 10 12 7 

SPOLU 205 143 244 

 

 

Rožňava  31. 1. 2017 

Vypracoval:  Mgr. Marek Koltáš   


