Monitorovací návštěvy dle 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Albrechticka na období 2012 - 2016

Místo konání
monitorovací návštěvy
Datum konání
monitorovací návštěvy
Osoby zodpovědné za
provedení monitorovací
návštěvy

Kontrola plnění aktivit 1.
SPRSS, cílové skupiny č. 2

Popis monitorovací
návštěvy

Kvalita provedení aktivity
Míra rizika

Slezská diakonie – SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Město Albrechtice,
Lázeňská 2, 793 95
17. 07. 2013 (14,30 hod.)
monitorováno za období od 01. 01. 2013 - 17. 07. 2013
Ing. Hanusová Jitka
Motyčková Dagmar
Mgr. Popek Petr
Mgr. Surovková Katrin
Bc. Marečková Yvona
Věra Zahradníková
Omluveni: Ing. Hana Rousová
Cíl 1. – Zajistit sociální služby pro rodiny s dětmi
opatření 1.1 Udržitelnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v nepříznivé sociální situaci, poskytovatel Slezská Diakonie
1.1.1 Zajištění finančních prostředků pro provoz služby
1.1.2 Poskytování služby
Monitorovací návštěvou bylo zjištěno, že aktivity jsou naplňovány
v souladu s 1. SPRSS Albrechticka. Posláním služby je podporovat rodiny
v nepříznivé sociální situaci ohrožující výchovu a vývoj dětí, aby děti
mohly vyrůstat se svými rodiči a sourozenci v prostředí svého domova.
Pracovníci sociální asistence navštěvují rodiny v jejich přirozeném
prostředí, v domácnostech a spolu s nimi pracují na řešení problémů
a získávání nových dovedností. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi
ve věku od 0 - 18 let, jež se potýkají s obtížemi v oblastech – výchovy
a vzdělávání dětí, hospodaření a rodinného rozpočtu, bydlení a vedení
domácnosti, komunikace s úřady. Služba je zajišťována terénní formou
v pracovní dny od 8.00 hod do 16.00 hod. Prázdninový provoz
7.00 - 15.00 hod. Celkový rozpočet na pobočku ve Městě Albrechticích
(zajišťující službu pro Albrechticko a Osoblažsko) je 1 612 200, Kč a
z toho pouze na Albrechticko je to 902 800,- Kč. Financování je zajištěno
z individuálního projektu z kraje, MPSV, Nadace Terezy Maxové a darů.
Minimální kapacita služby je 24 rodin, kdy má 1 pracovník 6 - 9 rodin,
dle závažnosti situace v rodině a počtu nutnosti návštěv. Aktuálně je
služba na Albrechticku poskytována 17 rodinám. Služba je poskytována
rodině zdarma.
výborné
zanedbatelná

Město Albrechtice dne 17. 07. 2013

___________________________________
podpis vedoucího monitorovacího týmu

