Zásadní změny v poskytování sociální služby azylový dům pro matky s dětmi.
V souvislosti se změnou vedení organizace Most k životu o.p.s., sociální služby, která poskytuje
ubytování matkám s dětmi převážně z Trutnovska i matkám z ostatních regionů, došlo za poslední
4 měsíce k těmto změnám:
V měsíci únoru úspěšně prošla organizace inspekcí poskytování sociálně - právní ochrany dětí
a v souvislosti s ní nyní jsou v plánu systémové změny, které nám pomohou spolupráci s pěstouny
rozšířit a optimalizovat.
V měsíci březnu prošla organizace průběžnou kontrolou pověřenými pracovnicemi z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, za účelem plnění předmětu Smlouvy o zajištění sociální služby č. ES07016.
Kontrola neshledala žádná závažná pochybení. A plně schválila nově nastavený systém v poskytování
služby.
V měsíci březnu byl vybrán Projekt na zřízení dětského hřiště v rámci programu ČSOB pomáhá
regionům-jarní výzva 2017. Realizace tohoto projektu by měla proběhnout v průběhu letních měsíců
letošního roku.
Došlo i na personální změny, kdy bylo vzhledem k navýšení kapacity lůžek nutné navýšit úvazek sociální
pracovnice na celý, aby byla schopna obsáhnout širokou sociální problematiku všech 32 uživatelů
služby v jejich individuálních plánech.
Přivítali jsme dva nové členy pracovního týmu, kteří se budou nově podílet na naplňování IP spolu
s uživatelkami služby a nastoupila nová vedoucí azylového domu.
Vznikly nové webové stránky organizace www.mostkzivotu.cz, které jsou postupně aktualizovány a byl
založen profil na Facebooku Most k životu o.p.s. .
Byla rozšířena spolupráce s oblastní Charitou o pravidelné poskytování potravinové pomoci uživatelům
služby, intenzivně se také pracuje na zřízení funkčního sociálního šatníku pro uživatelky služby.
Byla znovu navázána spolupráce s Probační a mediační službou Trutnov, která zprostředkovala nástup
pracovníka v rámci veřejně prospěšných prací. Pracovní síla bude využita k účelu vyklizení prostor
azylového domu a vzniku nového účelného využití prostor a k údržbě zahrady.
Maminky se u nás dočkaly nových vnitřních pravidel, která jsou ukotvena v Provozním řádu a také
nových smluvních podmínek, za kterých je služba poskytována. Došlo nejen k navýšení úhrad za službu,
ale také ke změnám v návštěvním řádu, ve vzájemném hlídání si dětí a v úklidovém režimu.
Za vznikající spolupráci a podporu naší činnosti, děkujeme Městskému úřadu Trutnov, společnosti
Mebys Trutnov s.r.o., TS Trutnov. Děkujeme také veřejnosti za poskytnuté ošacení, které bude našimi
uživateli využito v rámci sociálního šatníku.
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