
WSPARCIE RODZINY- „Za życiem”

Podstawa prawna:

1. Ustawa z  dnia  9  czerwca  2011r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej

(Dz.U. 2013 poz. 135)

2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.

2016 poz. 1860)

Przysługuje:

1. Wsparcie dla rodzin, w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko (ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu które powstało 

w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu)

Dokumenty:

1.  wniosek  rodziny o objęcie usługą asystenta rodziny,

2. zaświadczenie  lekarskie  dot.  ciężkiego  i  nieodwracalnego  upośledzenia  albo

nieuleczalnej  choroby  zagrażającej  życiu,  które  powstały  w  prenatalnym  okresie

rozwoju  dziecka  lub  czasie  porodu,  stwierdzonego  w  zaświadczeniu  lekarza

ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

3. oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i  upoważnienie rodziny dla

asystenta dotyczące występowania w sprawach rodziny,

4. indywidualny  katalog  możliwego wsparcia,

5. plan pracy z rodziną,

6. sprawozdanie z realizacji działań asystenta rodziny,

7. aktualizacja planu pracy z rodziną,

8.  okresowa ocena sytuacji rodziny,

Procedura postępowania:

Po wpłynięciu do Ośrodka wniosku od zainteresowanej rodziny, wniosek zostaje przekazany do

Sekcji  Wsparcia  Rodziny  z  przydziałem  asystenta.  W  ciągu  7  dni   następuje  nawiązanie

współpracy  asystenta  z  rodziną.  Zapoznanie  rodziny  z  rolą,  zadaniami  i  uprawnieniami

asystenta  rodziny  oraz  jego  zobowiązaniami  wobec  zatrudniającej  instytucji.  W  przypadku

kiedy wniosek o przydzielenie  asystenta złożył  jeden z rodziców wymagane jest  uzyskanie

zgody  na  współpracę  ze  strony  drugiego  rodzica.   Asystent  przeprowadza  rozmowy

i obserwacje dotyczące życia rodziny wstępnie omawia oczekiwania rodziny, co do ich przyszłej

współpracy. Asystent okazuje rodzinie wsparcie emocjonalne, w sytuacji kryzysu powstałego na

wskutek oczekiwania  lub  przyjścia  na  świat  dziecka  ciężko  chorego  ocenia  funkcjonowanie
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emocjonalne rodziców dziecka i w przypadku 

ostrej fazy kryzysu ustala spotkanie z psychologiem lub innymi specjalistami.

W ciągu miesiąca od rozpoczęcia współpracy z rodziną tworzony  jest plan pracy z rodziną

i indywidualny katalog możliwego wsparcia dla rodziny (utworzony w oparciu o wykaz placówek

służby zdrowia w województwie małopolski i śląskim oraz  informacji na temat specjalistycznej

pomocy  na terenie gminy).

Realizacja współpracy asystenta z rodziną.

1. Od momentu rozpoczęcia współpracy asystent rodziny zapoznaje się z rodziną, stara się

uzyskać  jak  najwięcej  informacji  dotyczących  jej  sytuacji,   problemów i ograniczeń

a także zasobów  i  możliwości.  Pozyskuje  również  informację  odnośnie  oczekiwań

poszczególnych  członków  rodziny.  Precyzuje zakres  wsparcia  oferowanego  przez

asystenta rodziny i ustala wspólnie z rodziną cele/zadania do osiągnięcia oraz sposoby

ich realizacji. 

2. Częstotliwość  spotkań  i  czas  trwania  wizyt  asystenta  w  rodzinie  uzależnione  są  od

indywidualnych potrzeb rodziny, nie rzadziej jednak, niż 1 spotkanie na tydzień. 

3. Spotkania odbywają się w  dni robocze w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym

przez rodzinę. Godziny świadczenia wsparcia są  elastyczne i dostosowane do potrzeb

rodziny, wizyty odbywają się również w godzinach popołudniowych. Każde spotkanie

odnotowane jest w sprawozdaniu z realizacji działań asystenta rodziny. 

4. Po  uzyskaniu  wystarczającej  ilości  informacji  o  sytuacji  rodziny  asystent  sporządza

swoją diagnozę sytuacji rodziny i we współpracy z rodziną, opracowuje długofalowy plan

pracy.

Plan pracy z rodziną zostaje opracowany nie później niż do 1 miesiąca od rozpoczęcia

współpracy  i  może  być  modyfikowany w trakcie  trwania  wsparcia,  w zależności  od

potrzeb.

5. Ocena realizacji zatwierdzonego planu pracy z rodziną odbywa się nie rzadziej niż co

3 miesiące

6. Asystent  dokonuje  również  oceny  okresowej  sytuacji  rodziny,  którą  przedstawia

Dyrektorowi Ośrodka co 6 miesięcy. 

 Zakończenie realizacji pracy asystenta z rodziną może nastąpić z uwagi na:

• osiągnięcie przez rodzinę pożądanego przez nią poziomu stabilności życiowej w sytuacji

niepełnosprawności  dziecka,  czyli  prawidłowe  pełnienie  funkcji  rodziny,  stwarzanie

optymalnego  środowiska  wychowawczego  dziecku  z  niepełnosprawnością  i  jego

rodzeństwu, umiejętność realizacji spraw dot. domu i rodziny w tym na rzecz dziecka

o specjalnych  potrzebach  w  zakresie  pielęgnacji,  opieki,  wychowania,  rehabilitacji

i edukacji,

• brak współpracy rodziny z asystentem,

• zmianę miejsca zamieszkania rodziny, poza terenem gminy Brzeszcze.
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