
          W naszym najbliższym otoczeniu możemy napewno znaleźć rodziny, które potrze-
bują pomocy i wsparcia innych.

          Ustawa   z   dnia 9  czerwca 2011 r.  o  wspieraniu    rodziny  i  systemie  pieczy 
zastępczej  wprowadziła  szereg  rozwiązań  w  zakresie pomocy rodzinie. Jedną z form 
pomocy dla  rodzin  przeżywających trudności w  zakresie  opieki i  wychowania  dzieci 
oprócz instytucji  asystenta rodziny są  tzw. rodziny wspierające, które przy współpracy  
z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

          Problemy  opiekuńczo - wychowawcze  najczęściej związane są  z  brakiem odpo-
wiednich  wzorów wśród  najbliższych. Dzięki współpracy  z rodziną wspierającą osoby 
takie mają możliwość  poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współ-
praca między  rodzinami  daje możliwość dzielenia się doświadczeniem  i  wskazywania 
praktycznych  metod rozwiązywania problemów.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc 
w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina 
z bezpośredniego otoczenia dziecka.

      Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandy-
daturę do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Po uzyskaniu  
pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na  podstawie
wywiadu   przeprowadzonego  przez  pracownika  socjalnego  w  miejscu  zamieszkania 
potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

       Pełnienie  funkcji  rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z  ustawą istnieje 
jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

       Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeży-
wającym   trudności. Więcej   informacji  można  uzyskać  w   MGOPS  w   Bobolicach 
pod numerem telefonu: 94 3187595.

Pomoc ze strony rodziny wspierającej może dotyczyć:
* doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
* organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
* opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
* pomocy w nauce,
* prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie/dom,
* racjonalnego dysponowania budżetem,
* kształtowania i wypełniania ról społecznych.



      Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” 
przyznaje  rodzinie  uprawnienia  do  poradnictwa koordynowanego przez asystenta 
rodziny.

         Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta 
rodziny. Asystent  nie  tylko odpowie na  wszystkie  Twoje pytania, ale  też na podstawie 
pisemnego  upoważnienia  będzie  mógł  załatwiać  w Twoim imieniu sprawy w różnych 
instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie  jest  sto-
sowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu 
środowiskowego

Ze wsparcia  asystenta  rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką 
wolę. W tym celu należy wystąpić  z  wnioskiem do Miejskiego Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bobolicach. Więcej  informacji można uzyskać w MGOPS w Bobo-
licach pod numerem telefonu: 94 3187595.

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:
* wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,
* pomoc w  dotarciu do  miejsc  oraz specjalistów, gdzie  rodzina może otrzymać wsparcie,
* opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub  rodziną  indywidualnego  katalogu  możli-
   wego wsparcia,
* załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia,
* pomoc rodzinie:
1.  w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
2.  w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
3.  w   uzyskaniu   pomocy  prawnej, w   szczególności   w   zakresie   praw  rodzicielskich 
    i uprawnień pracowniczych,
4.  w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
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