Krátkodobé cíle sociální služby intervenční centra pro rok 2020 –
vyhodnocení



POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ OHROŽENÝM OSOBÁM
STABILIZACE PSYCHICKÉHO STAVU A SOCIÁLNÍ SITUACE OHROŽENÝCH
OSOB
 POMOC UŽIVATELŮM ŘEŠIT JEJICH KRIZOVOU ŽIVOTNÍ SITUACI A VRÁTIT SE
K ŽIVOTU BEZ NÁSILÍ
 AKTIVIZACE UŽIVATELŮ SMĚŘUJÍCÍ K REALIZACI DALŠÍCH KROKŮ
VEDOUCÍCH K ŘEŠENÍ JEJICH SITUACE VLASTNÍMI SILAMI, S VYUŽITÍM JEJICH
PŘIROZENÉHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
Zvyšování kvality poskytování sociální služby s ohledem na uživatele
a)formou supervizí 4krát
ročně
Cíl splněn
b) dalším vzděláváním
pracovníků v oblasti
domácího násilí a konfliktů ve
vztazích
Cíl splnili všichni pracovníci.

c) formou intervizí s vedoucí
pracoviště IC, právníkem IC,
popř. ředitelkou SSP
(zápisem do ePanoramixu,
další výkony přímé péče,
kategorie supervize, intervize,
porada ve prospěch
konkrétního klienta/zájemce
(nutné doplnit stručným
zápisem)
Cíl splnili všichni pracovníci.
d)účastí v kurzu krizová
intervence
Cíl nebyl splněn a byl přeložen do dalšího roku z důvodu pandemie Covid 19.
e)zaškolování nového
pracovníka na jesenickém
pracovišti
Cíl splněn
Zvyšování kvality poskytování sociální služby aktualizací pravidel poskytování služby
aktualizací SQSS
Cíl se plnil průběžně

stabilizací kompletního týmu
IC
Cíl splněn
Posilování týmu IC formou
teambuildingu
Cíl nebyl splněn z důvodu pandemie Covid 19
Dostupností odborné pomoci
po celém Olomouckém kraji
Cíl plněn průběžně.
 ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ LAICKÉ I ODBORNÉ VEŘEJNOSTI O PROBLEMATICE
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
a) formou přednášek, besed
odborné i laické veřejnosti,
prezentací služby formou
veletrhů, exkurzí, prezentace
v médiích, aktualizací
katalogů sociálních služeb
jednotlivých měst, účast na
regionálním komunitním
plánování
Cíl splněn,
b) distribucí nových letáků IC
(s uvedením každého
pracoviště IC zvlášť)

Cíl splněn.
 PROHLUBOVÁNÍ
A
UPEVŇOVÁNÍ
MEZIOBOROVÉ
SPOLUPRÁCE
S INSTITUCEMI, KTERÉ SE MOHOU NA ŘEŠENÍ PROBLEMTAIKY DOMÁCÍHO
NÁSILÍ PODÍLET
a)uspořádáním mezioborového
celokrajského setkání subjektů
zainteresovaných při řešení
domácího násilí
Cíl nebyl splněn z důvodu pandemie Covid 19 a mimořádných opatřeních státu.
b) uspořádáním mezioborového
setkání subjektů zainteresovaných
při řešení domácího násilí na
úrovni okresu
Cíl byl splněn.
c)účastí na pracovních setkání
s OSPOD, PMS, poskytovateli
sociálních služeb a dalšími
subjekty

Cíl se plnil průběžně,.
d)navázání spolupráce
s jednotlivými OS
Cíl plněn
e)aktivní práce v APIC
Cíl plněn

