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Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Помічнянької міської ради
від 24.06.2021 року № 82

Звіт про роботу
 «Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету

Помічнянської міської ради за п’ять місяців 2021 року

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради проводиться робота за напрямками надання
соціальних послуг, які передбачені Законом України «Про соціальні послуги».
Послуги реалізуються згідно Державних стандартів соціальних послуг.

 Протягом п’яти місяців 2021 року забезпечено своєчасне виявлення
сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, їх облік, соціальне
обслуговування та соціальний супровід. Загальна чисельність сімей (осіб)
щодо яких надійшли повідомлення становить 68, з них: було здійснено  45
оцінок потреб за результатами яких 9 сімей (осіб) було поставлено на облік, як
таких, що перебувають в складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги. Надано 10207 послуг 89 особам похилого віку в т.ч.  10
особам з інвалідністю. Особам похилого віку на платній основі надано 240
соціальних послуг на суму 7442  гривні.

 Під соціальним супроводом перебуває 13 сімей, в яких виховується 34
дитини. У ході соціального супроводу цим сім’ям було надано 56  соціальних
послуг. Вирішувались питання надання комплексної допомоги у подоланні
життєвих проблем: проводилась робота щодо належного виконання
батьківських обов’язків, спрямованих на всебічний розвиток дітей та
формування навичок догляду за дітьми, облаштування та приведення
будинків до належного санітарно-гігієнічного стану, надання допомоги в
оформленні необхідних документів, проводилась профілактична робота щодо
усунення та попередження проявів негативної поведінки у батьків,
профілактика насилля у сім’ях. За результатами спільної роботи було знято 11
сімей з позитивним результатом. Також фахівцями центру щомісяця
проводились групові зайняття з батьками, які мають низький виховний
потенціал.

З метою перевірки умов утримання та виховання дітей фахівцями центру
спільно з ССД було проведено рейди-перевірки сімей опікунів та
піклувальників, ДБСТ, патронатної сім’ї та сімей, які перебувають в складних
життєвих обставинах.
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45 сімей (осіб) отримали гуманітарну допомогу дитячим та дорослим
одягом.  Проводилась робота з батьками щодо формування навичок догляду за
дітьми, відповідального батьківства. З метою соціальної підтримки дітей та
молоді, які засудженні до покарання не пов’язаних з позбавленням волі
ЦНСПН ВК Помічнянської міськради та відділом з питань Пробації був
поновлений меморандум про співпрацю та проведення спільних групових
профілактичних заходів. На обліку перебуває 10 чоловік  умовно-засудженої
молоді з якими проведена соціально-профілактична та інформаційна робота.

В рамках діяльності спеціалізованого формування  «Мобільний-
консультативний пункт», за звітний період фахівцями ЦНСПН ВК
Помічнянської міськради спільно з Кіровоградським обласним центром
соціальних служб та ССД Помічнянської  міської ради було здійснено виїзди
по території Помічнянської міської ТГ (м. Помічна, с. Помічна, с. Червоний
Розділ, с. Новопавлівка). Метою даного виїзду було відвідування та надання
інформаційної та психологічної допомоги  сім’ям СЖО, сім’ям опікунів,
ДБСТ, патронату.

 Соціальною роботою охоплено, будинок сімейного типу, патронатну
сім'ю. Спільно з батьками вихователями, складено та обговорено плани
соціального супроводження сімей та дітей з метою вирішення нагальних
питань життєдіяльності, створення належних умов для виховання та розвитку
дітей у цих сім'ях. ДБСТ було передано 2 вогнегасника.

Проводились акції серед жителів міста на теми: «Візьміть дитину у
родину», «Щаслива дитина у щасливій родині», «Станьте патронатними
вихователями», «Дитячі мрії збуваються».

 ЦНСПН ВК Помічнянської міськради до Міжнародного «Дня захисту
дітей» було проведено  конкурсно-розважальну програму на тему: «Подаруй
усмішку дитині». У заході прийняли участь 35 дітей пільгових категорій, яким
були надані подарунки та організовано солодкий стіл.

Спільно з  церквою ЄХБ «Дім Євангелія» за сприянням пастора церкви
Шаповалом Павлом Миколайовичем було проведено дві благодійні Акції
«Здорові та радісні діти – це щасливе майбутнє». Під час акції були роздані
канцелярські набори.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 30.10.2014 року, було
здійснено 8 перевірок щодо цільового використання коштів при призначенні
одноразової допомоги при народженні дитини. Щоквартально проводяться
заходи з вагітними жінками на теми: «Батьківство в радість», «Профілактика
шкідливих звичок», та надавались інформаційні послуги та гуманітарна
допомога.
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Фахівці ЦНСПН ВК Помічнянської міськради сприяли в  оздоровленні
пільгових категорій дітей, які були направлені до оздоровчих таборів за
рахунок коштів державного та обласного бюджетів. В 2021 році видано 5
путівок в дитячі табори оздоровлення та відпочинку.

Надано послуги з оформлення та поновлення документів двом
громадянам, в т.ч. одному було оформлено пенсію та  пакет документів до
психоневрологічного будинку-інтернату, другому було поновлено паспорт,
ІПН та подано пакет документів на отримання соціальної допомоги, та
влаштовано в сім’ю, що опікується людьми яки знаходяться в складних
життєвих обставинах.

Двом особам посприяли у влаштуванні  в спеціалізовані заклади охорони
здоров’я.

В ЦНСПН ВК Помічнянської міської ради  створено «Пункт прокату
засобів реабілітації» в якому в наявності: два інвалідних візочки, троє
ходунків та чотири милиці. За п’ять місяців від прокату отримано 105 гривень.

На період карантину соціальні робітники забезпечені засобами захисту та
гігієни – окуляри захисні, респіратори, антисептики, гумові рукавички,
медичні та тканинні маски.

Фахівці ЦНСПН прийняли участь в програмі підвищення кваліфікації
фахівців із соціальної роботи щодо виявлення сімей, складання оцінок потреб
та надання соціальних послуг згідно Державних стандартів який проводив
Кіровоградський обласний центр соціальних служб. Крім того прийняли
участь в навчальній програмі з питань запобігання насильства в сім’ї. За
результатами навчань всі фахівці отримали посвідчення про підвищення
кваліфікації.

Начальник ЦНСПН ВК
Помічнянської міської ради                              Юрій БУГОР


