Dowiedz się jakie uprawnienia przysługują
Ci w ramach ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
"Za życiem"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach realizacji ustawy
,, Za życiem” podejmuje następujące działania:
Zatrudnia Asystenta Rodziny, który :
• pomaga w sprawach formalnych i urzędowych związanych z opieką nad dzieckiem
oraz wspiera rodziny w wypełnianiu obowiązku wychowawczego,
• może reprezentować rodzinę przed instytucjami i urzędami,
• udziela wsparcia psychologicznego oraz pomocy w przezwyciężaniu problemów
wychowawczych,
• udziela pomocy i wsparcia w organizacji życia codziennego w tym wspólnego
spędzania czasu wolnego oraz sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
• udziela poradnictwa w zakresie zarządzania budżetem domowym,
• udziela informacji na tema działalności poszczególnych instytucji świadczących
usługi na rzecz dziecka oraz pomaga w kontakcie z ww. instytucjami,
• pomaga w podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz poszukiwaniu pracy.
Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę.
W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponadto Ośrodek:
- udziela szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z jednorazowego
świadczenia w wysokości 4000zł,
- profesjonalna kadra pomoże w wypełnieniu wniosku oraz zgromadzeniu niezbędnych
dokumentów,
- posiada wzory zaświadczeń, koniecznych do wypełnienia przez lekarza specjalistę.

Z uprawnień może skorzystać:
- każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat
rozwiązań wspierających rodzinę),
- rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko,

- kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży
lub porodu,
- kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
- kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia,
urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka
obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami,
- kobieta, która pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży
do porodu.

Ustawa gwarantuje:
- dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę ,
- dostęp do odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężką lub nieuleczalną chorobę,
- dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężką lub nieuleczalną chorobę.
- możliwość przeprowadzania porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie GOPS – Stara Błotnica; pokój nr
17 lub pod numerem tel. 48 385 77 90 w. 35 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30.
W załączniku zamieszczamy wykaz instytucji i adresów związanych z
rehabilitacją i leczeniem dziecka ciężko chorego znajdujący się na stronie
internetowej Urzędu Gminy: www.starablotnica.pl w zakładce aktualności.

