Cíle Asistenční služby pro rodiny s dětmi na rok 2017
(dále jen ASRD)
Krátkodobé cíle:
1. Zprostředkovat min. jedné rodině v nevyhovujících bytových podmínkách
solidního (slušného a poctivého) nájemce vhodných bytových jednotek a vést
rodinu k plnění svých závazků
2. Zrealizovat zážitkovou akci, zaměřenou na společenské chování,
sebeobsluhu
3. Zrealizovat jednodenní akci na podporu hospodaření a prevenci zadlužení
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. Zvyšovat informovanost občanů Šluknovského výběžku o této službě
Kroky k naplnění krátkodobých cílů:
Ad. 1 Po úspěšném plnění v předcházejícím roce a z výsledků již tříleté
spolupráce pronajímatelů s pracovníky služby a uživateli/rodinami, které se
již za podpory této služby přestěhovali, budeme pokračovat. V rámci
individuálního plánování s uživatelem/rodinou a především na základě jeho
požadavku, nabídne pracovník další rodině možné bydlení v nových
prostorách. Pro rodiny to tak může být další stupeň bydlení, odkud mohou
přecházet pak do bytu např. městského.
Ad. 2 Je na zvážení pracovníků, přání uživatelů a na množství získaných fin.
prostředků, kde se akce bude konat a o jakou akci půjde. Pracovníci
zabezpečí akci organizačně i programově. Uživatelé budou aktivně zapojeni
do realizace akce. Cíl akce – bližší poznání se navzájem, zejména
v různých situacích, nácvik dovedností, získání nových zkušeností a
znalostí, posílení soudržnosti rodiny a vzájemných vztahů, výchova
společenské etikety.
Ad. 3 Vzhledem ke zkušenostem z minulého roku plánují pracovníci opět
jednodenní akci. V přípravné fázi budou pracovnicemi navrženy jednotlivé
části akce/soutěže, které svým významem a podstatou budou směřovat
k cílům této akce. Společně a za aktivní spolupráce s dluhovým specialistou
připraví celý průběh akce po jednotlivých částech. V druhé polovině roku by
pak měla plánovaná akce proběhnout. Zajistí také motivační ohodnocení
jednotlivých rodin.
Kroky k naplnění dlouhodobých cílů:
Ad.1 Další vzdělávání pracovníků dle odst. 3) § 111 a odst. 9) 116, zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách (ve znění pozdějších vyhlášek a
předpisů).
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 Pravidelně aktualizovat webové stránky a rozesílat webový zpravodaj,
vydávat tiskové zprávy, distribuovat informační letáky (na infocentra,
městské úřady a do dalších institucí, které ať už přímo či nepřímo souvisí
s poskytovanou službou), vyhodnocovat dotazníky, pořádat informativní a
reprezentativní akce (Den otevřených dveří, Den charity aj.).
Účastnit se výstavních a reprezentativních akcí (Loretánské slavnosti
apod.).
V Rumburku dne 2.1.2017
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