
Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  

 

Od stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku, o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016.poz.1860), w oparciu o którą kobiety w ciąży i ich 

rodziny, oraz rodziny, które mają ciężko chore dziecko mogą skorzystać między innymi ze 

wsparcia asystenta rodziny.  

Kto może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny: 

 kobieta w ciąży i jej rodzina, a w szczególności kobiety, które otrzymały informację o 

tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, 

 rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:  

o ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

o nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, 

 kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad 

wrodzonych, 

 kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:  

o poronienia, 

o urodzenia dziecka martwego, 

o urodzenia dziecka niezdolnego do życia, 

o urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi 

schorzeniami. 

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie dostępu do 

różnych istotnych informacji i możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z Ustawy 

dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".  

 

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny: 

 doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia, 

 reprezentowanie przed instytucjami i urzędami, 

 pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, 

 poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom, 

 poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, 
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 pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania 

wspólnie wolnego czasu, 

 nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych, 

 doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym, 

 informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka, 

 pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami 

szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji, 

 pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu 

pracy, 

 informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz różnych form 

wsparcia z pomocy społecznej, 

 oraz inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji asystenta. 

Aby uzyskać wsparcie asystenta rodziny należy złożyć: 

 wniosek o objęcie wsparciem asystenta rodziny, w którym wnioskodawca wyraża zgodę 

na przekazanie asystentowi rodziny przez podmioty, o których mowa a art. 2 ust. 2, z 

wyłączeniem świadczeniodawców, informacji o udzielonym wsparciu, 

 zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu, wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł 

specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. 

Szczegółowych informacji dotyczących przysługujących uprawnień wynikających z Ustawy z 

dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem” można uzyskać w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, ul. Słoneczna 3  lub pod numerem 

telefonu 87 568 30 22 w. 16 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 

gdzie dostępny jest Informator o „Uprawnieniach w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” (http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-

dziecka/). 
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