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Tisková zpráva:

Práce se zadluženými klienty je hlavním tématem únorového čísla časopisu
Sociální služby
Tábor: 20. 2. 2015
Téměř každý klient, který vyhledává služby azylových domů, domů na půl cesty,
nízkoprahových denních center a terénních programů, je zadlužený. Pracovníci v sociálních
službách tak často stojí před otázkou, jak svému klientovi pomoci zvládnout mimo jiné i svou
tíživou finanční situaci. Právě tématu práce se zadluženými klienty služeb určených osobám
bez domova se věnuje v únorovém vydání časopisu Sociální služby Miriam Žáková a
srozumitelnou formou popisuje postup práce se zadluženým klientem. Kromě způsobu, jak
s takovým klientem jednat, představuje podmínky pro insolvenci a hlavně možnosti, jakými
dlužníka motivovat k dobrému hospodaření. V článku upozorňuje i na význam umění
vědomě dávat, a to i u klientů, kteří nemají příliš peněz nazbyt. Tím, že mohou přispívat na
jiné potřebné projekty, se totiž stávají pány svých peněz.
V únorovém čísle pokračuje seriál Jakuba Žákavce na téma hodnocení zaměstnanců.
Tentokrát svou pozornost zaměřuje na to, jak jsou motivováni zaměstnanci v sociálních
službách. Ačkoliv je odměňování v zaměstnání nejčastěji realizováno na základě zařazení do
příslušné platové třídy a stupně, poukazuje autor na možné nedostatky, které s tímto souvisí
a předkládá další možnosti hodnocení zaměstnanců.
Miroslav Michálek se ve svém prvním díle seriálu Velká znevýhodnění a malé výhody
jednoho zdravotního postižení zaměřuje na okruh znevýhodnění, který člověku způsobuje
slepota. Ke každému však připojuje minimálně jeden návrh pro lepší práci s nevidomými
v zařízeních poskytujících sociální služby.
Časopis však přináší i řadu dalších témat, mimo jiné představuje zajímavé projekty:
SpoluMat, díky kterému každý jedinec (nejen) se zdravotním postižením může nají partnera
na různé společenské a sportovní akce či inovativní sociální projekt Armády spásy Prevence
bezdomovectví v Brně. Dále únorové číslo obsahuje reportáž ze zážitkového semináře
Proměny stáří a rozhovor o nově vzniklé odborné platformě, Profesním svazu sociálních
pracovníků v sociálních službách, s jeho předsedkyní Danielou Luskovou. Nechybí ani tradiční
rubriky věnované kreativním činnostem, novinky ze zařízení poskytovatelů sociálních služeb
a mnoho dalších zajímavých témat.
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