Оцінка якості надання соціальної послуги догляд вдома 
у спеціалізованому відділенні соціальної допомоги вдома  інвалідам з психічними захворюваннями  за 2019 рік

У спеціалізованому відділенні соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями Київського міського територіального центру соціального обслуговування в період з 04 по 29 листопада 2019 року проходила внутрішня оцінка якості соціальної послуги догляд вдома.
На час проведення внутрішньої оцінки якості 67 соціальних робітників  спеціалізованого відділення надавали послугу догляд вдома 607 отримувачам.
Оцінка якості здійснювалася шляхом проведення анонімного анкетування дослідження самооцінки діяльності соціальних робітників, перевірки особових справ майже 40 % отримувачів соціальних послуг, перевірки роботи  соціальних робітників за адресами проживання отримувачів соціальних послуг та спілкування з ними щодо задоволеності якістю отриманих послуг. 
У ході проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляд вдома у спеціалізованому відділенні застосовувались показники якості цієї послуги, зокрема:
1) адресність та індивідуальний підхід, за якими було з’ясовано, що індивідуальні потреби отримувачів соціальних послуг визначені правильно, і заходи соціальної послуги відповідають індивідуальним потребам її отримувача.
2) результативність – визначено, що отримувачі задоволені якістю отриманої соціальної послуги догляд вдома, і більшість з них відзначили покращення свого емоційного, психологічного, фізичного стану у процесі надання соціальної послуги порівняно з періодом, коли вона не надавалась.
3) своєчасність – встановлено  відповідність вимогам чинного законодавства строків і термінів надання соціальної послуги та оформлення відповідних документів.
4) доступність та відкритість – підтверджені наявність оформлених стендів з інформацією про соціальну послугу, умови та порядок її отримання, відповідність будівлі і приміщень територіального центру санітарним та протипожежним вимогам, забезпечено безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю.
5) зручність – визначено, що громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають можливість обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, а їх інтереси та потреби максимально враховуються  під час її надання.
6) повага до отримувача соціальної послуги – громадяни задоволені ввічливим і гуманним ставленням до них працівників спеціалізованого відділення, відмітили дотримання ними професійних та етичних норм і принципів під час надання соціальних послуг.
7) професійність -  штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації, наявні затверджені посадові інструкції, наявні документи про освіту (державного зразка) працівників, що надають соціальні послуги, розроблений графік проведення робочих нарад.
По завершенню Комісією з проведення оцінки якості було визначено оцінку показника забезпечення якості соціальної послуги догляд вдома у спеціалізованому відділенні у відсотковому еквіваленті 91,4 %  із 100 % та присвоєно статус «Добре». 
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