Звіт
внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг
Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї за 2020 рік


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Порядок проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» та відповідно Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 комунальною установою «Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї» Коломийської міської ради (далі – Єдиний ЦНРСП м Коломиї ) проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг. 
Соціальні послуги надаються у відповідності до Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII,Закону України «Про реабілітацію» від 19.12.2017 №2249- VIII та постанови КМУ від 29.12.2009року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування» та  наказів Міністерства соціальної політики України: від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»; від 11.08.2017.№1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування»; від 31.03.2016 №318 «Про затвердження HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16" \l "n13" \t "_blank" Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»; від 02.07.2015 №678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»; від 30.07.2013 №452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду»; від 01.07.2016 №716 « Про затвердження Державного стандарту  соціальної послуги кризового та екстреного втручання»; від 30.12.2015 № 1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів», 

В Єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї структурою передбачено 4 відділення: відділення  соціальної допомоги вдома, відділення комплексної реабілітації та денного догляду, відділення соціальної роботи з сім’ями дітьми та молоддю, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. 
Відділенням соціальної допомоги вдома протягом  2020 року виявлено 301 особа, з них обслужено 241 особа.
У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, чисельність виявлених громадян становить 2109 особи, з них обслужених 1635 осіб, в тому числі тих, хто обслуговується виключно відділенням адресної натуральної та грошової допомоги –1425 осіб. В червні 2017р., при відділенні запроваджено послугу «Соціального таксі», якою протягом 2020 року  скористатися 79 осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісел колісних або хворі на злоякісні новоутворення з обмеженою здатністю до самостійного пересування, хворі на ниркову недостатність, які залежні від діалізу. Протягом 2020року надано послуг в кількості -3103 виїзди, по перевезенні осіб до лікарень, поліклінік, залізничний та автовокзали, міські соціальні установи.
Пунктом прокату технічних та інших засобів реабілітації, протягом  2020 року  обслужено 39 осіб. За рахунок благодійної пожертви  Миколо-Успенського Собору, протягом 2020року щомісячно харчується 38осіб, які знаходяться на обслуговуванні Єдиного центру.
 Відділення комплексної реабілітації та денного догляду об'єднує групи реабілітації дітей з інвалідністю, денного догляду молоді з інвалідністю загальною кількістю 60 осіб. Протягом 2020року одержали  реабілітаційні  послуги 44 дитини з інвалідністю, послугу денного догляду отримали 16 осіб з інвалідністю від 18 до 35 років. 
Відділенням роботи з сім’ями дітьми та молоддю, протягом 2020 року надано послуги 336 особам, взято на облік 31 сім’я, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Проведено профілактичні  та психолого- реабілітаційні роботи  з молоддю, які відбули покарання, та умовно засудженими  особами. 
Пріоритетні завдання які полягали в проведенні оцінки :

	дотримання вимог до соціальних послуг, встановлених Державними стандартами та відповідно до  Закону України «Про соціальні послуги»;
	оперативність роботи відділень, які надають послуги;
	підвищення рівня професійної компетентності персоналу;

визначення результативності надання соціальних послуг;
	виявлення позитивних і негативних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.
Внутрішня оцінка якості соціальних послуг здійснюється на основі наказу директора від 05.02.2020 року №8 склад робочої групи затверджено наказом від 03.02.2020 року № 7.
Внутрішня оцінка якості проводилася згідно затвердженого плану роботи установи у період з 01.03.2021 року по 31.03.2021 року.
Оцінка якості соціальних послуг визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників надання соціальних послуг за наступними показниками якості: адресність та індивідуальний підхід; результативність; своєчасність; доступність та відкритість; зручність; повага до отримувача; професійність.
Під час проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися наступні методологічні заходи: перевірка та аналіз документації, спостереження за процесом надання соціальних послуг; бесіди з персоналом центру та отримувачів соціальних послуг.
Задля отримання найбільш об’єктивної інформації щодо якості соціальних послуг, необхідної для вивчення реального стану надання соціальних послуг і відповідності їх вимогам ЗУ «Про соціальні послуги» та Державним стандартам здійснювалося вибіркове опитування отримувачів соціальних послуг.
Всі проблемні питання отримувачів соціальних послуг розглядаються у встановлені законодавством терміни. Здійснюється оперативне реагування на звернення отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальних послуг (рівень подолання або мінімізації наслідків складних життєвих обставин отримувачами соціальних послуг).
Внутрішній моніторинг та оцінка якості соціальних послуг проводиться 1 раз на рік через оформлення анкет опитувальників, здійснення телефонних розмов та шляхом спілкування через соціальні мережі. За результатами роботи робочою групою формується протокол перевірки якості надання соціальних послуг.
Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відповідальними працівниками застосовувалися: 
- показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведенні у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 №760;
- рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.
- кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період відсутня
- частка задоволених звернень про отримання соціальних послуг складає 100% - за період проведення оцінки якості здійснено опитування отримувачів соціальних та реабілітаційних послуг.
- частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації складає 100% - в цьому році через організацію виробничих нарад, семінарів, навчань та супервізій кваліфікаційний рівень соціальних робітників доведено до 100% показника. 
 - частота здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг - 100,0% - дані моніторингу вирішено й затверджено  збирати один раз на рік. З метою більш детального аналізу – щоквартально (п.2.9 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг);
- відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю - 100,0% - чітке дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державних  стандартах .
Кожному відсотковому еквіваленту кількісних показників  присвоєно відповідний статус (див. Таблиця 1):
Таблиця 1. Статус кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома

КІЛЬКІСНІ
ПОКАЗНИКИ
СТАТУС

„добре”
„задовільно”
„незадовільно”

від 0% до 20%
від 21% до 50%
від 51% до 100%
Кількість скарг
„добре”



від 80% до 100%
від 51% до 79%
від 0% до 50%
Результати  розгляду скарг
„добре”


Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома
„добре”


Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації
„добре”


Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома
„добре”


Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю
„добре”



Таблиця 2. Оцінка кількісного показника „кількість скарг”
КІЛЬКІСНИЙ
ПОКАЗНИК
СТАТУС

„добре”
„задовільно”
„незадовільно”

від 0% до 20%
від 21% до 50%
від 51% до 100%
Кількість скарг
„добре”



Отже, дані таблиць 1, 2 свідчать, що для кількісних показників надання соціальних послуг переважає статус „добре”, тому присвоюється узагальнений статус „добре” для оцінювання якості соціальних та реабілітаційних  послуги в цілому.
	В ході  проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися показники якості соціальної послуги: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.
	Адресність та індивідуальний підхід – 100%
 - наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги  (100%) – всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карти визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг та  визначення ступенів індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги  у наданні соціальної послуги догляду вдома; реабілітація надається згідно індивідуального плану реабілітації 
- наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги (100%) – індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги,   складені й узгоджені з кожним отримувачем у двох примірниках за підписами надавачів та отримувачів соціальної послуги догляду вдома. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в його особовій справі;
-  забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (100%) – індивідуальні плани коригуються один раз на півроку при повторному визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги.

Результативність – 100%
- рівень задоволеності соціальних послуг (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (100%) – отримувачі задоволені соціальними послугами згідно проведеного анкетування  та співбесід;
- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних послуг, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась (100%) – отримувачі соціальної послуги констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;
- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам (100%) – в ході перевірок роботи соціальних робітників та  проведення оцінки якості проводилося опитування отримувачів соціальної послуги  щодо якості їх обслуговування, здійснювалася  інформаційно-роз’яснювальна робота, в результаті чого  отримано позитивні відгуки; 
- розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) – згідно колективного договору між директором та трудовим колективом центру затверджено „Положення про преміювання працівників центру”) згідно якого здійснювалося різного виду заохочення, в тому числі щомісячне преміювання працівників. 
- проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальних послуг  (100%) –  проводиться систематичне спостереження за станом та тенденціями, що відбуваються у відділеннях центру, шляхом регулярного збору та аналізу даних.
Своєчасність -100%
- прийняття рішення щодо надання соціальних послуг, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100%) –  виконується чітке дотримання вимоги Державних стандартів. 
Рішення про надання соціальних послуг чи відмову у її наданні приймається Департаментом соціальної політики Коломийської міської ради протягом 10 робочих днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.   Складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальної послуги. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги. Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на рік; реабілітаційні послуги надаються згідно затвердженого індивідуального плану реабілітації.
- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальних послуг (100%) – чітко дотримуються вимоги Державних  стандартів догляду вдома. Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку;
- строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі (100%) – чітко дотримуються вимоги Державних стандартів.  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.
Доступність та відкритість – 85%
- наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам (80%) – Приміщення установи відповідають санітарним та протипожежним вимогам. Встановлена протипожежна сигналізація. Додатково є потреба у розширенні площі приміщення, в якому знаходиться  відділення комплексної реабілітації та денного догляду для надання послуг особам з інвалідністю. 
- наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – прилегла територія будівель Єдиного центру має наявний паркувальний майданчик. Встановлений пандус, який відповідає стандартам ДБН та вмонтовану підйомну платформу у відділенні комплексної реабілітації та денного догляду.
- наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) –оформлено стенди  з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг , графік прийому громадян. На сайті міської ради висвітлено інформацію щодо діяльності установи та переліку соціальних послуг, які надаються.
- наявність копій довідника, буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги   (100%) – наявні та розроблені буклети про надання соціальних послуг. Створено соціальну рекламу про соціальні послуги установи та розміщено  на радіо та телебаченні. В соціальній мережі FAСEBOOK постійно ведеться та оновлюється сторінка Єдиного центру де висвітлюється робота відділень. Систематично на телебаченні висвітлюються репортажі щодо діяльності Єдиного центру. 
Повага  до гідності отримувача соціальної послуги – 95%
- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги  –  85% опитаних отримувачів по телефону задоволені наданням соціальної послуги догляду вдома, 100% становлять отриманні відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливого та коректного ставлення до них соціальних працівників та робітників відділення згідно розроблених опитувальників;
- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) –  робітники застосовують індивідуальний підхід до отримувачів соціальних послуг а з урахуванням їх фізичного та психічного стану, забезпечують ввічливе та гуманне ставлення до них, дотримуються професійних та етичних норм  і принципів у роботі. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано.
- наявність у договорі про надання соціальних послуг положень щодо дотримання принципу конфіденційності (100%) – у Договорі про надання соціальних послуг пунктом 2.3,  передбачено дотримання конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання посадових обов’язків. 
- дотримання принципу конфіденційності (100%) – випадків порушень принципу конфіденційності не виявлено. Працівники відділень дотримуються  вимог Закону України «Про захист персональних даних” та збереження  конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальних послуг.  Отримувачі соціальних послуг теж ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. 

Професійність – 80%
- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації (100%) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації;
- наявні затверджені посадові інструкції (100%) –  посадові інструкції затверджено згідно чинного законодавства. Всі працівники відділень володіють необхідними  знаннями й навичками, які  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними „Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324;
- розроблені графіки проведення: навчання, підвищення кваліфікації та атестації працівників (100%) – розроблений графік проведення  атестації працівників на рік 
- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка);
- наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів (0%) – в зв’язку карантинними обмеженнями, в 2020 році не  проводився медичний огляду працівників ;
- наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, транспорту для надання соціальної послуги догляду вдома (80%) –. В зв’язку з приєднанням сіл та збільшення кількості потребуючих обслуговування виникла потреба в придбанні спеціалізованого транспорту для здійснення перевезень осіб з інвалідністю.

Кожному відсотковому еквіваленту якісних показників  присвоєно відповідний статус (див. Таблиця 3):

Таблиця 3. Статус показників забезпечення якості соціальних послуг

Якісні 
показники
СТАТУС

„добре”
„задовільно”
„незадовільно”

від 80% до 100%
від 51% до 79%
від 0% до 50%
Адресність та індивідуальний підхід
„добре”


Результативність
„добре”


Своєчасність
„добре”


Доступність та відкритість
„добре”


Повага гідності отримувача 
„добре”


Професійність
„добре”



Отже, дані таблиці 3 свідчать, що для показників забезпечення якості соціальних послуг  переважає статус „добре”, тому присвоюється узагальнений статус „добре” для оцінювання якості соціальних послуг в цілому.

Наступним кроком є узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальних послуг та кожного кількісного показника, і статус, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи (див. Таблиця 4).

Таблиця 4. Оцінка якості соціальних послуг в цілому
Показники
Статус
Рекомендації по роботі 
установи
Кількісні
„добре”
продовжувати роботу щодо надання якісних послуг потребуючим особам
Якісні
„добре”

Узагальнений
„добре”









Незважаючи на узагальнений статус „добре” Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї  розроблені та затверджені заходи щодо оптимізації діяльності,  покращення якості надання соціальних послуг, якими  передбачено:
- створювати належні  умови, які сприяють  правильній організації роботи  працівників відділень, підвищення  рівня  їх професіоналізму та досягнення результативності;
- систематично організовувати заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації працівників: навчальні та тематичні семінари, практикуми, виробничі та адміністративні наради, ділові ігри, конкурси професійної майстерності, обмін досвідом роботи, направлення на курси;
- здійснювати професійний підбір кадрів, з метою підвищення ефективності роботи з соціального обслуговування  та покращення якості надання соціальних послуг.
- при підборі кадрів віддавати  перевагу фахівцям з відповідною освітою, кваліфікацією та  професійною підготовкою;
- забезпечувати проходження щорічного медичного огляду  працівниками які безпосередньо контактують з підопічними та надають соціальні та реабілітаційні послуги; 
- впроваджувати інноваційний підхід в  соціальній роботі;
-запровадити надання нових соціальних послуг;
- постійно працювати над виявленням громадян, які потребують допомоги, стороннього догляду чи інших соціальних послуг;
-популяризувати в старостинських округах надання соціальних послуг;
- забезпечувати доступність та відкритість, повагу до гідності отримувача соціальної послуги та професійність  в наданні соціальних та реабілітаційних послуг;
- своєчасно проводити аналіз договорів та індивідуальних планів підопічних відповідно до вимог законодавства;
- щорічно проводити внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг; 
- результати проведення внутрішньої оцінки якості розглядати на засіданні робочої групи з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, оприлюднювати на офіційному сайті Коломийської міської ради;
- забезпечувати роботу мультидисциплінарної команди з обслуговування громадян, які проживають у  селах ОТГ, з метою оперативного надання соціальних послуг; 
- постійно моніторити рівень задоволення отримувачів послуг, які надає Єдиний центр;
- проводити належну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг щодо надання соціальних послуг;
- проводити супервізії соціальним робітникам, надавати їм підтримку й допомогу, своєчасно реагувати на виникнення складних ситуацій;
- забезпечувати інформування населення про надання соціальних послуг, зокрема шляхом організації розповсюдження соціальної реклами, інформаційних сіті-лайтів та соціальної роботи, виступів у засобах масової інформації; 
-співпрацювати з волонтерами, громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними організаціями з метою надання комплексних послуг;
- постійно слідкувати за змінами в законодавстві та вивчати досвід європейських країн з питань організації та надання якісних соціальних та реабілітаційних послуг. 
-здійснити модернізацію приміщення на вул. Я Пстрака 2В шляхом пошуку додаткових джерел фінансування.







Директор Єдиного центру                                                                                                     Ірина ТРАЧУК

