
1.
W dotarciu do miejsc  
oraz specjalistów, 
gdzie rodzina może 
otrzymać wsparcie. 

Gdzie uzyskam informacje?

Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól
ul. Moniuszki 3a |  tel: (68) 356 16 90

2.
Opracowaniu wspólnie 
z kobietą w ciąży i/lub 
rodziną indywidualnego
katalogu możliwego 
wsparcia.

3.
Załatwianiu spraw 
w różnych instytucjach 
w imieniu rodziny na 
odstawie upoważnienia.

4. Pomoc rodzinie:

a) w skutecznym przezwyciężaniu
trudności w pielęgnacji i wychowaniu 
dziecka, 

b) w uzyskaniu wsparcia 
psychologicznego,  

c) w uzyskaniu pomocy prawnej, 
w szczególności w zakresie praw 
rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, 

d) w dostępie do rehabilitacji 
społecznej i zawodowej 

Za życiem

Na temat do�nansowania ze środków PFRON udzielają pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
ul. Staszica 1 a
tel: 68 457-43-30
e-mail: pcpr@powiat-nowosolski.pl

Na temat wsparcia asystenta rodziny w Ośrodku 
Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól
ul. Moniuszki 3a
tel. (68) 356-16-90
tel: (68)  888-60-92
e-mail: poczta@opsnowasol.pl 

Na temat jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Moniuszki 3a
tel: (68)  888-60-91

Na temat realizacji ustawy
Za Życiem na stronie internetowej: 
www.opsnowasol.pl

W ramach ustawy Za Życiem asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gmina Nowa Sól pomoże:



może skorzystać
z pomocy?

Kto?

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina 
(w zakresie informacji i poradnictwa
na temat rozwiązań wspierających rodzinę). 

Rodzina, w której przyjdzie albo 
przyszło na świat dziecko z ciężkim
lub nieuleczalną chorobą zagrażającą
jego życiu .

Kobiety, które otrzymały informację 
o tym, że ich dziecko może umrzeć w
trakcie ciąży lub porodu. 

Kobiety, których dziecko umarło
bezpośrednio po porodzie na skutek
wad wrodzonych. 

Kobiety, które po porodzie nie
zabiorą do domu dziecka z powodu: 
a) poronienia, 
b) urodzenia dziecka martwego, 
c) urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
d) urodzenia dziecka obarczonego wadami 
wrodzonymi lub śmiertelnymi schorzeniami. 

Masz prawo do:
> Pomocy i wsparcia asystenta rodziny,
> Łatwiejszego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej,
> Pełnej informacji dotyczącej świadczeń 
medycznych i rehabilitacyjnych, 
> Pomocy prawnej i psychologicznej,
> Wsparcia �nansowego, w tym jednorazowego 
świadczenia 4000 zł, 
> Oraz innych usług w zakresie kompleksowego 
wsparcia. 

Podstawy
do skorzystania

z pomocy
Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieod-

wracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu wystawiane przez lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego posiadającego specjalizację II 
stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położ-

nictwa i ginekologii, perinatologii 
lub neonatologii, 

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie 
wystawione przez położną potwierdzające

 pozostawanie pod opieką medyczną nie później 
niż od 10 tyg. ciąży do porodu. 

Ze środków państwowego funduszu rehabilita-
cji osób niepełnosprawnych (PFRON) można 

uzyskać do�nansowanie: 

• do turnusów rehabilitacyjnych, 
• do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmio-
tów ortopedycznych i środków pomocniczych, 
• do likwidacji barier w komunikowaniu się, 
•do likwidacji barier funkcjonalnych:
 architektonicznych i technicznych, 
• do usługi tłumacza języka migowego lub 
tłumacza przewodnika. Do�nansowania mogą 
ubiegać się osoby legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności.


