Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566621533
www.socsluzbyzdar.cz

Zhodnocení poslání, cílů a principů za rok 2015
Služba : Terénní služba
Dne 2.2. 2016 se sešel tým pracovníků Denního centra aby zhodnotil základní poslání a cíle služby.
Poslání Terénní služby
Minimalizovat rizika sociálního vyloučení a předcházet rizikům sociálně negativních jevů, nabízet
bezplatné poradenství a pomoc osobám, které jsou vlivem nízkého vzdělání nebo dlouhodobé
nezaměstnanosti ohroženi sociálním vyloučením, příp. bezdomovectvím
Cíle Denního centra
Prostřednictvím poradenství a pomoci při orientaci v sociálním prostředí předcházet sociálnímu
vyloučení a napomáhat sociálnímu začleňování
Principy
- Individuální přístup
- Vzájemná komunikace
- Jasná pravidla
- Bezpečí
Uvedené cíle byly v roce 2015 splněny. Terénní pracovníci navštěvovali lokalitu ZR 3, kterou také
pravidelně monitorovali. Nabízeli pomoc při hledání zaměstnání, vyplňování strukturovaných
životopisu a jiných úředních listin. Motivovali obyvatelstvo k pravidelným úhradám nájemného,
elektřiny. V několika případech doprovodili uživatele k úředním jednáním na ÚP, MěÚ, Okresního
soudu, PČR, ale také při hledání zaměstnání, kdy několik uživatelů našlo uplatnění na trhu práce.
Pomocná terénní pracovnice po celý školní rok doprovázela nejmladší uživatele DC do místa
bydliště a dbala tak na bezpečnost dětí.
Terénní pracovníci opět spolupracovali v roce 2015 se ZŠ, MěÚ (odbor bytový a sociální), ÚP, PMS,
PČR, asistenty prevence kriminality aj.
Terénní pracovníci se rovněž snažili motivovat rodiče uživatelů DC ke spolupráci při přípravě
společenských a kulturních akcí, které pořádalo DC. Rodiče byly aktivní při přípravě taneční
soutěže, Mikulášské besídky, soutěžního odpoledne a také se zúčastnili několika výletů, které
rovněž pořádalo DC.
Bohužel v roce 2015 přestala fungovat spolupráce s Občanským sdružením „Jdeme spolu“, které
stále existuje, ale nevykazuje žádnou činnost.

Hodnocení cílů za rok 2015
Cíl

Způsoby naplnění cíle

Termín plnění

Zajištění bezpečnosti dětí
mladšího školního věku při
odchodu z DC

Pomocná terénní pracovnice
zajistí doprovod do místa
bydliště

Po celý kalendářní rok
SPLNĚNO

Motivace OS „Jdeme společně“ Terénní pracovníci budou opět Po celý kalendářní rok
k aktivitě
spolupracovat s Občanským
NESPLNĚNO
sdružením a podporovat je ve
společných aktivitách
(sportovní akce, taneční soutěž
aj.)
Aktivní spolupráce s asistenty
prevence kriminality

Pravidelná výměna informací z
terénu, spolupráce při
společných akcích

Po celý kalendářní rok
SPLNĚNO

Poznávací a turistické výlety

Výběr vhodných lokalit, aktivní 2015 červenec a srpen
účast rodičů, případně OS
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – do akcí
„Jdeme společně“
se nezapojilo Občanské
sdružení, pouze rodiče
uživatelů DC.
Výlety : Jihlava ZOO, Podlesíčko,
Polnička

Vánoční besídka a tříkrálové
zpívání

Příprava tanečních a recitačních 2015 prosinec
vystoupení za spoluúčasti
SPLNĚNO
rodičů.

Občanské sdružení „Jdeme společně“ přestalo fakticky fungovat, ale spolupracovali jsme s rodiči
uživatelů, kteří se aktivně zúčastnili některých akcí při přípravě, hodnocení i organizaci.
Vize pro rok 2015 nebyly stanoveny
Stanovení krátkodobých cílů pro rok 2016
Cíle

Způsoby naplnění

Termín plnění

Opět zajištění bezpečnosti dětí Zajistí
pomocná
terénní Po celý kalendářní rok 2016.
mladšího školního věku.
pracovnice, která uživatele DC
doprovodí do místa bydliště.
Pomoc při uplatnění na trhu
práce.

Terénní
pracovníci
budou Po celý kalendářní rok 2016
pomáhat uživatelům služby
hledat zaměstnání, případně jej
k
potencionálnímu
zaměstnavateli
doprovodí,
budou pomáhat při orientaci s
internetem.

Motivace obyvatel k obnovení
činnosti Občanského sdružení.

Nabízení spolupráce, případná Po celý kalendářní rok 2016
pomoc
s
vedením
administrativy

Poznávací a turistické výlety.

Terénní
pracovníci
budou Červenec a srpen 2016
motivovat rodiče uživatelů DC k
aktivní spolupráci a organizaci
na akcích pořádaných DC

Taneční soutěž

Terénní pracovníci budou
spolupracovat s rodiči na
přípravě tanečního vystoupení

Mikulášská besídka

Motivace obyvatel lokality ke Prosinec 2016
spolupráci
na
přípravě
kulturního vystoupení

Březen 2016

Vize pro rok 2016
Zapojit obyvatelstvo svobodárny 4 a 6 do jarního úklidu.
Pokusit se obnovit činnost a spolupráci s Občanským sdružením „Jdeme společně“.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.2. 2016
Mgr. Igor Krhovský
Vedoucí Denního centra

