
Asystent rodziny

Rodziny  przeżywające  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej

 będą mogły otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny. Możliwość taka

wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa o  wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy zastępczej  nałożyła  na  gminy  obowiązek

udzielania  pomocy  rodzinom  dysfunkcyjnym  z  dziećmi.  Pomoc  ta  realizowana  będzie

poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności

związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent  ułatwi  rodzicom  wypełnianie  ról  społecznych  aby  doprowadzić  do  osiągnięcia

podstawowej  stabilizacji  życiowej  i  nie  dopuścić  do  umieszczania  dzieci  poza  rodziną

w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą

asystenta będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu

funkcji  opiekuńczo-wychowawczych, kierownik  ośrodka  pomocy  społecznej  zleci

przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego.  Jeżeli  rodzinny

wywiad  środowiskowy potwierdzi  występowanie  trudności,  kierownik  ośrodka  pomocy

społecznej przekaże kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą

rodziną.

Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z daną rodziną, brany jest pod uwagę głównie zakres

pomocy, jaki powinien zostać udzielony danej rodzinie. Z ustawy wynika ponadto, że asystent

rodziny  powinien  swą  pracę  prowadzić  za  zgodą  i  przy  aktywnym  udziale  rodziny  oraz

pobudzać ją do aktywnego współdziałania. Praca z rodziną powinna być organizowana lub

kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Miejscem

prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane.

Do funkcji asystenta rodziny zalicza się:

1.  funkcję  wsparcia  psychiczno-emocjonalnego,  diagnostyczno-monitorującą,  opiekuńczą,

doradczą,  mediacyjną,  wychowawczą,  motywująco  –  aktywizującą,  koordynacji  działań

skierowanych  na  rodzinę.  Zakres  zadań  asystenta  rodziny  obejmuje  cztery  obszary:

bezpośrednią  pracę  z  rodzicami,  bezpośrednią  pracę  z  dziećmi,  działania  pośrednie

realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

http://samorzad.infor.pl/wiadomosci/artykuly/485848,rodzinny_wywiad_srodowiskowy_nowe_wzory_kwestionariusza_i_dokumentow.html


Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej..

I. Zakres szczegółowy obowiązków pracownik na zajmowanym stanowisku:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

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;

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  lub  innymi

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

II. Uprawnienia pracownika:

1. Podstawowe  uprawnienia  pracownika  samorządowego  regulują  przepisy  art.20-23

ustawy o pracownikach samorządowych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu pracy,

2. W zakresie wykonywania obowiązków określonych w niniejszym zakresie czynności,

pracownik  ma  uprawnienia  związane  z  zapewnieniem  właściwych  warunków  do

pracy.


