WSPARCIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Krynkach istnieje możliwość
skorzystania z następujących form pomocy:
Skorzystaj z programu Dobry Start
Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł
dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć
wniosek.
Od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez internet. Papierowe wnioski można składać od 1
sierpnia.
Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to przez Emp@tię
— portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Dobry Start, czytaj dalej.
Informacja o usłudze
Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start
 rodzic,
 opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła
do sądu wniosek o jego adopcję,
 opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem,
 osoba ucząca się.
Osoba ucząca się
to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma
prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.
Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się
dzieckiem.
Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć
wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.
300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski
przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).
Uczniowie objęci programem Dobry Start
Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:
1. Nie ukończył:
 20 lat,
 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
 umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 potrzebie kształcenia specjalnego,

 potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku
szkolnego w danym roku kalendarzowym.
2. Uczy się w placówce, takiej jak:
 szkoła podstawowa,
 dotychczasowe gimnazjum,
 szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły
policealnej i szkoły dla dorosłych,
 szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 specjalny ośrodek wychowawczy,
 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Kogo NIE obejmuje program Dobry Start
 dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie
przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 studentów.
Kiedy złożyć wniosek
 od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub
bankowość elektroniczną,
 od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Świadczenie „za życiem”
Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe
świadczenie w wysokości 4 000 zł.
Komu przysługuje świadczenie?
Matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez
względu na dochód.
Gdzie można złożyć wniosek?
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynkach, ul. Garbarska 16, pok. 10
na parterze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wymagane dokumenty:
 wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w
dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii

dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (wzór można pobrać ze
strony Ministerstwa Zdrowia).
 zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające
pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do
porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży,
uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia
potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki
medycznej nad kobietą w ciąży ,uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
oraz wzoru potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2019 poz.2229).
 Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez
położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami
faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.
Prosimy pamiętać, że:
pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to
niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
Dodatkowe informacje:
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy złożyć w terminie
12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony
bez rozpoznania.


Przyznanie i wypłata jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji
służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 85 7228 550 wewn.46 ,
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’
(Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.);
 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
111);
 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016
r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U z 2016 r. poz. 2234)

ASYSTENT RODZINY
Kim jest asystent rodziny i co robi?
Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła
pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam
pomóc,
 doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były
szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania
wspólnego czasu rodziny,
 pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni,
policji, urzędów i innych instytucji,
 pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.
Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom
rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna
wizyta może trwać nawet 3 godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z
rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z
innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a
przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.


Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne
wymagają od rodziny.
Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny
przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy.
W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla
nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad,
a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta
rodziny.
Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.
Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik
socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego
przydzielenie.
Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej:
– przydziela rodzinie asystenta rodziny albo
– występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, o
przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo
– występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie art.
190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

Zadania asystenta rodziny
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych
działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera
terminy ich realizacji i przewidywane efekty.
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. tj z 2019 r poz. 473);
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w
działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

