Cíle Asistenční služby pro rodiny s dětmi na rok 2009
(dále jen ASRD)
Krátkodobé cíle:
1. Aktivovat klienty k plnění jejich individuálních plánů
2. Zrealizovat v tomto roce letní zotavovací akci pro děti z rodin klientů
3. Zvýšit informovanost občanů Šluknovského výběžku o této službě
Dlouhodobé cíle jsou:
1. Profesní růst zaměstnanců
2. Podle potřeb a vývoje služby dotvářet a zdokonalovat metodiku této služby a
připravit tak ASRD na bezproblémové splnění požadavků inspekce na kvalitu
poskytovaných služeb
3. Apelovat na Městský úřad Rumburk o zřízení Azylového ubytování ve městě

Kroky k naplnění krátkodobých cílů:
Ad. 1
Asistentky budou metodami sociální práce motivovat rodinu nejen
k pravidelnému sestavení smysluplného individuálního plánu, ale také k jeho
naplňování.
Ad. 2
Koordinátor musí reagovat na výzvy, které svým zaměřením naplňují
podstatu volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Ad. 3
Zvýšení informovanosti zajistí aktualizace infomateriálů, jejich bezprostřední
distribuce na infocentra, městské úřady a do dalších institucí, které ať už přímo či
nepřímo souvisí s poskytovanou službou.
Kroky k naplnění dlouhodobých cílů:
Ad. 1
Zvyšování kvalifikace dle § 110, obnovování, upevňování a doplňování
kvalifikace dle § 111 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Ad. 2
Pracovníci na všech pozicích (především v přímém kontaktu s klienty)
budou zapojováni do tvorby a aktualizace stávající metodiky služby. Budou
zohledňovat aktuální legislativu, své zkušenosti z praxe (terénu) a odborné podklady.
Metodiku dále budou připomínkovat pracovníci z jiných středisek, aby byl zajištěn i
pohled nezainteresovaných osob.
Ad. 3
Koordinátor bude vyvíjet nejen úsilí, aby podpořil zástupce Města Rumburk
k zajištění prostor (budovy) k azylovému bydlení. Za předpokladu splnění první části
koordinátor sám také přispěje k naplnění tohoto cíle reakcí na vypsané výběrové
řízení, které svým zaměření zajistí financování této sociální služby.

V Rumburku dne 3.1.2009

Zpracovaly:
Dáša Minaříková, asistentka rodin
Martina Škodová, soc. pracovnice

Zhodnocení cílů ASRD za kalendářní rok 2009
Hodnocení na poradě ASRD dne 6.ledna 2010
Přítomny:
Martina Škodová, sociální pracovnice
Dáša Minaříková, asistentka rodin
Vyhodnocení krátkodobých cílů:
1. Asistentka pravidelně s rodinou sestavovala individuální plán, který byl průběžně
měsíčně vyhodnocován.
2. Tento cíl se nepodařilo naplnit. Důvodem bylo snížení přiznaného nadačního
příspěvku. Mimo plánované akce se však podařilo zrealizovat dvoudenní cyklovýlet
s nocováním pod stanem, který u klientů sklidil nečekaný úspěch.
3. V rámci zvyšování informovanosti této sociální služby byl v průběhu roku informační
leták aktualizován, v pravidelných intervalech či na požádání byl také expedován.
Umístěn byl především na odbor sociálních věcí a zdravotnictví (MěU Rumburk a
Varnsdorf), místní dětská zdravotnická střediska. K dispozici byl infoleták nepřetržitě
v prostorách organizace, v den konání jednorázových akcí na něj byli návštěvníci a
klienti upozorňováni. Mezi významné akce, kterými byla služba prezentována patřily:


Den charity – oslava 10. Výročí organizace



Den firemních dobrovolníků z Pojišťovny Kooperativa



Informovanost o službě probíhala i prostřednictvím webových stránek
organizace www.charitarumburk.cz (roční návštěvnost 1418)



Její zhodnocení a prezentace proběhne také prostřednictvím výroční zprávy
za rok 2009

Vyhodnocení dlouhodobých cílů :
1. Své vědomosti a dovednosti si asistentka a sociální pracovnice během celého
kalendářního roku rozšiřovala podle stanovených cílů:


Samostudium zákonů a vyhlášek vztahující se k činnostem v poskytované
službě



Studium na VOŠ Varnsdorf obor sociální práce, úspěšně ukončen 1. ročník



Akreditované vzdělávání (12 hod.) – Standardy kvality č.3, 4, 5

2. Týmová spolupráce, získané zkušenosti v průběhu školení a dalšího vzdělávání, to
vše se zasloužilo o aktualizaci a doplnění vnitřní metodiky této sociální služby.
3. V březnu se Farní charita Rumburk zabývala společně se zástupci Města Rumburk
možností zřídit novou sociální službu - azylový dům, a to za podmínky:
-

financování této služby Farní charitou Rumburk z projektu Ústeckého kraje
(Individuální projekt)

-

zakoupení budovy Městem Rumburk a pronajmutí farní charitě k poskytování
této služby.

Farní charita Rumburk byla před podáním žádosti vázána kroky Města Rumburk
(zakoupení budovy a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí). Zástupci města se však
dlouho nemohli rozhodnout, zda budovu koupit či nikoliv, dokonce osobně
kontaktovali vedoucího oddělení humanitárních činností KUUK - p. Mgr. Macha a

žádali ho o pozdržení fin. prostředků do konce roku. Ten jim samozřejmě sdělil, že
pokud se do výzvy nikdo nepřihlásí, může tak učinit.
O výzvu a zřízení této služby se však zajímala i jiná organizace (Kom. centrum Kr.
Lípa). K velkému překvapení Města Rumburk tato organizace fin. prostředky z tohoto
zdroje získala, ale službu poskytuje v jiném objektu (zajistil jej jiný investor).
Za těchto podmínek jsou další kroky Farní charity Rumburk bezpředmětné. Město
Rumburk sice budovu následně získalo do svého vlastnictví, ale fin. prostředky ve
výzvě byly již přiděleny jinému žadateli.
Prvořadým cílem však bylo zřízení Azylového bydlení v Rumburku jako takového. To
se podařilo a služba je nyní již dostupná pro muže i ženy.

V Rumburku dne 6. ledna 2010
Zpracovala: Martina Škodová, sociální pracovnice

