
за 2О19 piK

Скалат  2019 piK

комунАльний зАклАд (скАлАтський

тЕриторIдльний цЕнтр нАдАння соцIАльних
послуг>



3BiT

1. Стан розвитку у звiтному перiодi системи соцiального обслуговування

громадян з визначення тенденцiй, характерних особливостей розвитку,

актуzrльних проблем.

Комуншtьний Заклад < Ска,латський територiальний центр наданшI  соцiа,rьних

послуг>  е спецiа_ltьною державною установою, що надае послуги пенсiонерам,

iнваlriдам, одиноким непрацездатним громадянам,малозабезпеченим

неблагополуrним сiм'ям та iншим соцiмьно незахищеним громадянам вдома,

якi спрямованi на пiдтримання ii життедiяльностi i соцiальноi активностi.

I cH} roTb лержавнi мiнiмальнi стандарти якостi соцiальних послуг вдома, якi

впроваджуються з метою забезпечення якостi iндивiдуального догляду i

допомоги, яку люди отрим} .ють пiд час проживання у власних будинках, серед

громади. I { i стандарти встановлюють найнижчий порiг, який гарантуе безпеку

якостi послуг, нижче якого суб'ектипостачаJIьники соцiальних послуг, що

здiйснюють iндивiдуальний догляд за клiентами вдома, не повиннi сягати.

Завданням соцiальноi роботи е:

 розширенIш можливостi та самостiйностi пiдопiчних у подоланнi ixHix

життевих проблем;

 встановлення зв'язкiв пiдопiчних iз соцiмьними службами та iншими

органiзацiями, якi надають вiдповiднi послуги.

 суб'екти  постачшIьники соцiальних послуг вдома повиннi проводити

послiдовну та цiлеспрямовану роботу у пошуку додаткових коштiв, заJIу{ ення

до спiвпрацi донорiв, спонсорiв.

 введеншI  iнновацiйних форм надання соцiальних посJIуг

1.1. У Скалатськiй громадi функцiонуе один територiшtьний центр соцiального

обслуговуваrrЕя наданюI  соцiальних послуг. Всьогортаном на 24.72.2079 р. в

територiальному центрi функцiонуе 2 вiддiлення:

1 .Вiддiлення соцiальноi допомоги вдома;

2. Вiддiлення органiзацii наданЕя адресноi наryраrrьноi та грошовоi допомом;

 чисельнiсть виrIвлених осiб, якi потребуваrrи соцiального обсrryговувантrя:

 543 чол.;



 чисельнiсть обсrryговуваних осiб:

 54З чол.;

 жителiв MicTa:

 1ЗЗ чол.;

 жителi сiльськоi мiсцевостi:

410 чол;

 з них З71 жiнок

Середня завантаженiсть на одного соцiального робiтника 15

10,32 на село.

Взагатrьному станом Ha24.12.20l9 року було надано 106З81

хвилин, було здiйснено 34615 вiдвiдувань.

осiб на MicTo та

послуг на 120000

1.2. Перепiдготовка та пiдвищення кваrriфiкацii працiвникiв не проводилось у

2019 роцi.;

1.3. MaTepia,rbHo технiчна база територiztльного центру соцiапьного

обслуговування (структурних пiдроздiлiв)  задовiльна, проте необхiдно

придбання офiсних меблiв, будiвельнi матерiали для ремонту примiщення для

перебування апарату територiапьного центру. Загалом на 200.0 тис грн.;

1.4. По вiддiленню соцiальноi допомоги вдома витяги з реестру щодо укладаЕня

договорiв довiчного угриманшI  не отрим} .ються, тому, що | ромадяЕи похилого

BiKy, iнвалiди, якi приймаються на обслуговуъання у територiальний центр

соцiального обслуговування не мають змоги оплатити HoTapiycy за надання

витягу.

1.5. Сформована електронна та паперова база даних щодо соцiального

обслуговування (надання соцiальних послуг) вiдповiдно на 100%  та 100% ;

1.6. У вiдцiленнi органiзацii надання адресноi натура_пьноi та грошовоi

допомоги створена сл} rкба дJuI  перевезення осiб iз порушенням опорно

рухового апарату < Соцiальне TaKci>  , у якiй було здiйснено 36 виiздiв

1.7. У вiддiленнi органiзацii надання адресноi натуральноi та грошовоi

допомоги функцiонуе Пункт прокату в яким було надано 12 засобiв

реабiлiтацiТ для осiб з iнвалiднiстю.



1.8. Пропозицii щодо удосконалення дiяльностi територiального центру по

обслуговуваннi та наданнi соцiальних послуг населенню:

потреба у вiддiленнi денного перебування та утворення герiатричного центру;

 збiльшити фiнансування територiальних центрiв, що забезпечить покращення

обслуговування;

 зменшити HaBaHT€DKeHIuI  на одного соцiа_ltьного робiтника, що приведе до

покращення якостi обслуговування;

 здiйст* овати пошук нових спонсорiв, благодiйних органiзацiй та

спiвпрацювати з громадськими lарелiгiйними органiзацiями.

.Щиректор територiального центру

Крамаренко Л.I .

тел. 0687355662

24.12.201,9 р.


