Asystent rodziny

§ Podstawa prawna
• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
,,Za życiem”
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1. Zakres podmiotowy
rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
rodziny dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich zdrowiu i
życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku
ciąży powikłanej
2. Asystent rodziny przyznawany jest na
wniosek rodziny
wniosek pracownika socjalnego, placówki szkolnej, sądu rodzinnego
3. Dokumenty uzyskane w toku postępowania :
kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego cz.I
plan pracy z rodziną
okresowa ocena sytuacji rodziny sporządzana, nie rzadziej niż co 6 miesięcy
opinie o rodzinie i jej członkach sporządzane na wniosek sądu
dokumentacja dotycząca pracy z rodziną
umowa z rodziną wspierającą
katalog wsparcia dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu i ich rodziny w zakresie uzyskania dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodzin
pisemne upoważnienie od osób uprawnionych do występowania w ich imieniu do uzyskania wsparcia
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4. Rodzaje i formy wspierania rodziny
analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny
pomoc w integracji rodziny
przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny
uzyskanie wsparcia od instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
uczestnictwo w placówkach wsparcia dziennego
rodziny wspierające

5. Organizacja i formy pracy z rodziną
konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
terapia i mediacja,
usługi dla rodzin dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji
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