NÁPLŇ PRÁCE
Terénny sociálny pracovník TSP
Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané
na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre nevládnych starších
ľudí a ich opatrovateľov v rodine.
Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje
potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán
ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.
Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie a distribuuje klienta príslušným odborníkom
a inštitúciám. V prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme
klienta. Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite
(obecný úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia
a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie).
Terénny sociálny pracovník samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný
výkaz, terénny denník, vypracováva mesačné správy.
Terénny sociálny pracovník mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby
lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte. Svoje aktivity koordinuje
s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými
inštitúciami.
Špecificky sa terénny sociálny pracovník v obci, kde je komunita ohrozená viacnásobným
sociálnym vylúčením, vo všetkých uvedených činnostiach, orientuje na prácu s jednotlivcami
a rodinami z tejto komunity. A to najmä: mapovaním terénu na získanie relevantných
informácií o spôsobe života vylúčenej komunity
-

vyhľadávaním sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť, resp. stratili
zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov,
nadväzovaním kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi
inštitúciami,
poskytovaním poradenstva pri osobných problémoch, krízovej intervencie
v ťažkých životných situáciách,
podporou a rozvojom osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej
k samostatnému riešeniu svojich problémov,
podporou a posilňovaním sebavedomia a zodpovednosti,
prispievaním k prevencii násilia a dekriminalizácii skupín v komunite.

Uvedenými činnosťami sa snaží zmierňovať proces vyčlenenia zo spoločnosti.
Asistent terénneho sociálneho pracovníka v sociálne vylúčených komunitách (ATSP)
Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. Podľa pokynov
TSP v sociálne vylúčených komunitách vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým
v pomoci klientom s vyplňovaním tlačív, sprevádzaní klienta, prípravy stretnutí s rodinami
klientov, sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity, prípadne, ak je to potrebné,
pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP
a inými inštitúciami.

