Додаток
до рішення виконкому міської ради
від 27.06.2019 року №

Звіт про роботу «Центру надання соціальних послуг
населенню виконавчого комітету Помічнянської міської ради»
за І півріччя 2019 року.
За напрямком надання соціальних послуг для сім’ї, дітей
та молоді.





За І півріччя 2019 року:
Надано послуг 630 особам;
Обстежено 212 сімей;
Проінспектовано та складено 212 оцінок потреб;
Надано за картками клієнтів 1350 індивідуальних послуг;

За результатами обстеження та проведених робіт було взято на облік 29
сімей, які опинились в СЖО. Станом на 01.07.2019 року на обліку в ЦНСПН
перебуває 125 сімей в складних життєвих обставинах в яких виховується 197
дітей. Основними причинами неблагополуччя є безвідповідальне батьківство,
шкідливі звички, безробіття та складні сімейні стосунки. Фахівцями центру
було проведено 17 інформаційно-профілактичних заходів, серед сімей які
опинилися в складних життєвих обставинах. Тематика заходів різноманітна з
метою профілактики негативних явищ та пропаганди здорового способу
життя, попередження домашнього насильства та відповідального батьківства.
За І півріччя з обліку було знято 27 сімей з позитивним результатом з
подоланням складних життєвих обставин (покращення житлово-побутових
умов, подолання членами сімей шкідливих звичок, допомога в оформленні
необхідних документів та налагодження сімейних відносин).
 42 сім’ї отримали гуманітарну допомогу.
 58 сім’ях було перевірено раціональне використання коштів при
народженні дитини, та складено 58 оцінок потреб, 7 сімей взято на
облік для подальшої роботи та надано 63 соціальні послуги.
Щоквартально проводяться заходи з вагітними жінками та жінками
породіллями на теми: « Батьківство в радість», « Відповідальне батьківство»,
« Профілактика шкідливих звичок», було проведено шість групових заходів.
 За звітний період перебувало під соціальним супроводом 11 сімей.
Важливими критеріями якості соціального супроводу є відсоток сімей знятих
з позитивним результатом. В результаті проведеної роботи з соціального
супроводу було знято 8 сімей з позитивним результатом.
Центром здійснюється соціальне супроводження 1 прийомної сім’ї де
виховується 1 дитина.
1 сім’я була взята на облік з питань створення ДБСТ, яка пройшла у
травні місяці навчання та отримала рекомендації щодо створення ДБСТ.

За сприянням Центру на території ОТГ було запроваджено нову
послугу щодо патронату над дитиною. 1 патронатна сім’я пройшла навчання
та отримала рекомендації щодо організації надання послуги патронату на базі
родини.
Важливим напрямком роботи залишається робота з учасниками АТО.
Було складено 46 соціальних паспортів та проводилась робота за карткою
визначення індивідуальних потреб осіб в яких надано 49 соціальних послуг.
Робота Центру спрямована на оздоровлення дітей пільгових категорій. За
сприянням Центру до оздоровчого табору «Чайка» м. Гайворон направлено 6
дітей за кошти міського бюджету.
Було проведено 10 інформаційно-профілактичних заходів серед молоді
та неповнолітніх, які засудженні до покарання без позбавлення волі.
Протягом звітного періоду 11 осіб перебуває на обліку, яким було надано 32
індивідуальні послуги.
Проведено
113
групових
профілактичних
заходів
серед
загальноосвітніх шкіл Помічнянської ОТГ, якими було охоплено 850 дітей.
15 групових заходів було проведено психологом Центру на пришкільних
оздоровчих майданчиках. З дітьми проводились різноманітні конкурси ігри
та розваги.
По напрямку надання допомоги одиноким особам, які потребують
сторонньої допомоги.
По напрямку надання допомоги одиноким особам, які потребують
сторонньої допомоги Центр надає послуги тільки по догляду вдома.
Протягом І півріччя 2019 року послуги вдома надано 99 особам.
Стоном на 1 липня 2019 року обслуговується 93 особи, з них на платній
основі 12 осіб від обслуговування яких отримано 6,5 тис. грн. доходу.
За І півріччя 2019 року надано 14982 послуг, в тому числі для осіб на
платній основі 306 послуг.
В І півріччі кожному соціальному робітнику (10 осіб) придбано сумка
та куртка на загальну суму 8,8 тис. грн.
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