ASYSTENT   RODZINY 

Asystent Rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, asystent rodziny nie może pracować jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami.
O przydzielenie rodzinie asystenta wnioskuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.
Asystent rodziny prowadzi pracę w rodzinie w miejscu jej zamieszkania lub innym wskazanym przez członków rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy:
	 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 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;
 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.

Dane kontaktowe asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej 
33-322 Korzenna 325 
Ewelina Zieleń dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej pełni w piątek pokój nr  11 w godz. od 7.15 do 15.15
tel.  600 137 484
 
 
 
 
 
 







Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej 
w związku z realizowaniem
GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 w oparciu o art.29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2015 poz. 332 z późn. zm 
 ZACHĘCA RODZINY do współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej we wspieraniu rodzin niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo. 
Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli 
RODZINY WSPIERAJĄCEJ
Jakie jest zadanie Rodziny wspierającej ?
	zaszczepienie rodzinie niewydolnej pozytywnych wzorców funkcjonowania 
	organizowanie czasu wolnego dzieciom, 
	wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przecz członków rodziny 
	pomoc w nauce 
	wskazówki dotyczące opieki i wychowania dzieci 
	nauka i wypracowanie nawyku utrzymania higieny osobistej i otoczenia
	nauka racjonalnego prowadzenia budżetu domowego, sprzątania, gotowania
	pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów rodziny we współpracy z pracownikiem socjalnym 

Rodzinę wspierająca ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej  opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej. Rodzina wspierająca (na podst. Art. 176 powołanej wyżej ustawy) przechodzi bezpłatne dla niej szkolenie ( koszty pokrywa gmina) oraz otrzymuje zwrot kosztów, jakie poniosła w związku z udzieleniem pomocy – na zasadach ustalonych w umowie zawartej zójtem/ burmistrzem w związku z pełnieniem swojej funkcji.
Zwrot kosztów jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 Jaka rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ?
 Taka w której:
	skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
	członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
	członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
	istnieje problem alkoholowy
	nie ma stałego źródła utrzymania
	występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi
	występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 


