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Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2015 r., poz. 332) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.

  

Każdy z asystentów, profesjonalnie i adekwatnie do potrzeb klientów, korzysta z własnego
doświadczenia i nabytej wiedzy oraz buduje relacje z przedstawicielami zawodów
reprezentowanych przez Państwo. Wierzymy, że tylko praca zespołowa oparta na płynnej i
czytelnej komunikacji może przynieść zadowalające efekty – pomoc rodzinie.

      

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywające w/w trudności, po przeprowadzeniu
w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz po przeanalizowaniu sytuacji rodziny
ośrodek pomocy społecznej może przydzielić rodzinie asystenta rodziny, który prowadzi swoją
pracę za zgodą i przy aktywnym współdziałaniu tejże rodziny.

  

Asystentura to inaczej towarzyszenie rodzinie w sytuacjach dnia codziennego, w trudnych i
kryzysowych sytuacjach. Asystent rodziny wraz z rodzina tworzy realne do wykonania plany
pracy. Szanuje niepowtarzalność i odrębność każdej rodziny. Aby lepiej towarzyszyć rodzinom
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i szukaniu rozwiązań różnorakich trudności
życiowych tworzona jest zawodowa sieć współpracy z innymi specjalistami. Asystent rodziny
prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest
uzależniona od stopnia trudności wykonywanych działań, jednak nie może przekroczyć 15
rodzin.

  

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

    
    -    

konsultacji i  poradnictwa specjalistycznego;

    
    -    

terapii i mediacji;
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    -    

usług dla rodzin z  dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

    
    -    

pomocy prawnej,  szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

    
    -    

organizowania dla  rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji, zwanych "grupami wsparcia" lub  "grupami samopomocowymi".

    

  

Jakość pracy asystentów rodziny w dużym stopniu zależy od postawy zawodowej rodziny.
Otwartość na współpracę, dostępność i przyjęcie wspólnego kierunku działań w pracy z rodziną
może przynieść pożądane rezultaty.

  

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu asystent rodziny jest zatrudniony od miesiąca
września 2016 r.
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