INFORMATOR

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci
w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ

każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat
rozwiązań wspierających rodzinę),
rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę 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:
poronienia,
urodzenia dziecka martwego,
urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi
schorzeniami

UPRAWNIENIA:

pomocy i wsparcia asystenta rodziny
pomocy prawnej i psychologicznej
pełnej informacji dotyczącej świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych
łatwiejszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
wsparcia finansowego m.in. w formie jednorazowego świadczenia w wysokości
4000zł
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JAK SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ
Podstawą do skorzystania z wszystkich uprawnień jest zaświadczenie, które
potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu, możesz otrzymać od lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Lekarz wystawiający zaświadczenie musi mieć zawartą umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, albo jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni,
z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
KATALOG MOŻLIWEGO WSPARCIA NA TERENIE GMINY SŁOMNIKI
 Pomoc i wsparcie asystenta rodziny
Zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży,
zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety
wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do
skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.
Według zapisów ustawy asystent rodziny jest odpowiedzialny za koordynację poradnictwa dla
kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodzin z dzieckiem
posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej
chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w
czasie porodu.
Pomoc i wsparcie asystenta rodziny rozpoczyna się na pisemny wniosek osoby
uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby bądź instytucji za jej
zgodą.
 Pomoc prawna i psychologiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach informuje, że na terenie gminy Słomniki
możliwe jest uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej.
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Uprawnieni do niej są wszystkie osoby korzystające z różnych form pomocy społecznej. Na
bezpłatne konsultacje prawne można się zgłaszać do radcy prawnego dyżurującego pod
adresem: Słomniki ul. T. Kościuszki 29 ( w budynku starego przedszkola). Harmonogram
dyżurów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie, tj.
http://powiat.krakow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/
Na terenie Gminy Słomniki organizowana jest również pomoc psychologiczna przez Filię
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego. Jest to
placówka publiczna, oświatowa, której głównym zadaniem jest udzielanie specjalistycznej
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Zajmuje się dziećmi od urodzenia
do ukończenia edukacji. Znajduje się pod adresem: Słomniki ul. T. Kościuszki 26.
Szczegółowe informacje na temat oferowanej pomocy znajdują się na stronie internetowej
http://www.sppp.powiat.krakow.pl
 Świadczenia medyczne
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych
w aptekach. Oznacza to, że:
 świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny
być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono
zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej
listy oczekujących,
 w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie
powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest zaświadczenie
od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.
Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
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Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka,

można dowiedzieć się z informatora

Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl
w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.
 Świadczenia rehabilitacyjne
Rodzice dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością ze środków PFRON
(Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych)

za

pośrednictwem

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie mogą uzyskać dofinansowanie:
 do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 na likwidację barier:
- architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego
najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby
niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy
montaż uchwytów,
- w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają
swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na
zakupie syntezatora mowy,
- technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby
niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w
społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego,
 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych – na zlecenie lekarza prowadzącego
Więcej informacji na ten temat uzyskacie państwo w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, tel. 12 634 42 70, oraz na stronie
internetowej: http://www.pcpr.powiat.krakow.pl/index.php?strona=rehabilitacja.
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Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka mieszkającego na terenie Gminy Słomniki wydaje
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu krakowskiego.
Działa on przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Siedziba instytucji
znajduje się pod adresem; Kraków al. Słowackiego 20 (Tel./fax. 12 643 42 66 w. 568).
W celu ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole prawidłowo
wypełnione następujące druki:
- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
- wymaganą dokumentację medyczna niezbędną do ustalenia niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności (tj. zaświadczenie lekarskie aktualne badania diagnostyczne, konsultacje
specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu).
Informujemy, że niezbędne druki można pobrać w siedzibie GOPS w Słomnikach lub ze
strony internetowej PCPR tj. www.pcpr.powiat.krakow.pl/index.php?strona=zespol#Druki

Wsparcie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawny z terenu gminy Słomniki

Na terenie Gminy Słomniki działa Zespół Szkół w Waganowicach. To placówka
oświatowa z oddziałami integracyjnymi i klasami specjalnymi. Oprócz podstawowych zadań
edukacyjnych szkoła organizuje również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z
upośledzeniem głębokim oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Wymieniona
placówka dysponuje również: nowoczesną bazą dydaktyczną, kompleksową opieką
pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną, logopedyczną i rehabilitacyjną. Oferuje pomoc
dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, prowadzi zajęcia korekcyjnokompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne.
Gmina Słomniki oferuje również wsparcie rodzinom mającym pod swoja opieką
dzieci, które ukończyły 18 r.ż. W tym celu powstał Środowiskowy Dom Samopomocy
„Świt” w Miłocicach.
Kadrę ŚDS-u stanowią pedagodzy specjalni, pedagodzy społeczno-opiekuńczy,
psycholog oraz asystenci osób niepełnosprawnych. W Ośrodku odbywają się różnego typu
aktywności. Każde zajęcia są zajęciami terapeutycznymi, ponadto są one dostosowane do
indywidualnych możliwości i potrzeb każdego uczestnika. Wśród zajęć, które odbywają się w
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ŚDS-ie znajdują się m.in.: zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne: zajęcia kulinarne, zajęcia
komputerowe, trening umiejętności społecznych, zajęcia ruchowe, zajęcia muzyczne, zajęcia
teatralne, zajęcia ogrodnicze.
Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu gminy Słomniki mogą również
skorzystać z pomocy placówek mieszczących się na terenie powiatów ościennych. Jest to
m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z siedzibą w Miechowie i
Wolbromiu. Wymienione placówki są przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych
(z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze
niepełnosprawnościami sprzężonymi) lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także dla
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
Dzieci są przyjmowane na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego lub do
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oraz

na

pisemną

prośbę

rodziców,

w

miarę

możliwych

wolnych

miejsc.

Celem placówki jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju
dzieci, zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, umożliwianie realizacji
wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, przysposobienia do pracy oraz
stanowienie wsparcia dla rodziny, w której funkcjonuje dziecko. Podopiecznymi Ośrodka są
dzieci w wieku od 3 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym oraz dzieci i młodzież
realizująca obowiązek szkolny w wieku do lat 24, a w przypadku dzieci i młodzieży objętej
zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi do 25 roku życia.
Więcej informacji na temat działalności wymienionego ośrodka można znaleźć na
stronach internetowych: www.psouumiechow.pl, www.psouu-wolbrom.pl.
Z kolei na terenie powiatu proszowickiego działa Zespół Palcówek Caritas, który
świadczy usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenie powiatu proszowickiego i
powiatów sąsiadujących.
W siedzibie placówki przy ul. 3 Maja 2 w Proszowicach znajdują się pomieszczenia
przewidziane

do

wykonywania

kinezyterapii,

fizykoterapii

i masażu. Na miejscu pomocą służą doświadczeni i kompetentni rehabilitanci oraz
fizjoterapeuci

dysponujący

nowoczesnym

sprzętem.

Ponadto

kilkuosobowy

zespół

rehabilitantów świadczy usługi w domach pacjentów. Tą formą pomocy objęte są
w szczególności niepełnosprawna dzieci i młodzież. Szczegółowe informacje na temat
działalności placówki można znaleźć na stronie internetowej www.caritas-proszowice.eu
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Położenie gminy Słomniki umożliwia również jej mieszkańcom skorzystanie ze wsparcia
placówek znajdujących się na terenie Krakowa. Wśród wielu z nich należy wspomnieć
między innymi o:
 Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
w Krakowie. Głównym celem placówki jest wszechstronna pomoc dzieciom z
zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Zatrudnieni tam specjaliści pomagają
dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub
nieprawidłowo. Zajmują się między innymi dziećmi z porażeniem mózgowym,
upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem Pomagają również
rodzinom, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc w
wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka. Strona internetowa
placówki: www.centrummaltanskie.eu.
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i
Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie. To placówka obejmującą
całościowym oddziaływaniem terapeutyczno – edukacyjnym uczniów z autyzmem
oraz pokrewnymi niepełnosprawnościami. Strona internetowa placówki:
www.centrum-autyzmu.pl.
 Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Jest to centrum
profilaktyki i zaburzeń rozwojowych u niemowląt i dzieci prowadzi wczesną
diagnostykę i terapię zaburzeń rozwojowych w okresie decydującym tj. od urodzenia
do 6. miesiąca życia. Strona internetowa placówki: www.korwr.pl,
www.prochowa.pl.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000zł
Komu przysługuje
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie
faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie
dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu
zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.
Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
 zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10
tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna), Wymóg
ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która
przysposobiła dziecko.
 zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w
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prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może
być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest
zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub
tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub
neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego
dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu
zamieszkania. Mieszkańcy gminy Słomniki powinni go złożyć w GOPS w Słomnikach.
Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu
Rodzinie posiadającej dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne), przysługują następujące
świadczenia:
 świadczenie wychowawcze „ Program Rodzina 500+”,
 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz
specjalny zasiłek opiekuńczy,
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
 świadczenie rodzicielskie,
 dodatek wychowawczy (dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz
placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego).
Aby uzyskać powyższe świadczenia należy złożyć wniosek w urzędzie miasta/gminy
lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy gminy Słomniki
mogą to zrobić w GOPS w Słomnikach.

Szczegółowe informacje na temat ww. świadczeń, warunków, kryteriów ich
przyznawania i wypłaty znajdują się na stronie internetowej ośrodka tj.
www.gops.slomniki.pl.
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny (KDR).
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Karta Dużej Rodziny tworzy system zniżek handlowych – oferowanych przez instytucje
publiczne i firmy – i następujących zniżek ustawowych:
 zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety
miesięczne – dla rodziców i małżonków rodziców,
 50% ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców i 75% ulgi opłaty
za paszport – dzieci,
 darmowe wstępy do parków narodowych dla wszystkich posiadaczy Karty Dużej
Rodziny,
 inne deklarowane przez partnerów KDR.
Szczegóły dotyczące przyznawania KDR oraz wykaz partnerów znajduje się na stronie:
www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT UPRAWNIEŃ JAKIE PRZYSŁUGUJĄ
W RAMACH USTAWY „ ZA ŻYCIEM”
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ
MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikatydotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

KATALOG MOŻLIWEGO WSPARCIA
Rodzaj świadczenia lub usług
Świadczenie 4000zł
Świadczenie wychowawcze
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie opiekuńcze
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Świadczenia z pomocy społecznej

Adres
GOSP Słomniki
Słomniki ul. Kościuszki 64, pokój nr 28
Tel. 12 388-12-72 w.128

GOSP Słomniki
Słomniki ul. Kościuszki 64, pokój nr 20, 27
Tel. 12 388-12-72 w. 120, 127
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Diagnostyka prenatalna
Dodatkowe wizyty położnej
Poród w szpitalu na najwyższym
specjalistycznym poziomie (III poziom
referencyjny)
Opieka położnicza nad matką
Opieka neonatologiczna nad dzieckiem
Poradnictwo laktacyjne
Pomoc w zakupie wyrobów medycznych
Rehabilitacja lecznicza dziecka
Opieka paliatywna i hospicyjna dla
dziecka
Kompleksowe usługi opiekuńcze i
rehabilitacyjne dla dziecka

Opieka wytchnieniowa

Dofinansowanie ze środków PFRON
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych) do udziału w
turnusie rehabilitacyjnym, likwidację
barier architektonicznych,
komunikacyjnych, technicznych, zakup
sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych
Karta Dużej Rodziny

Poradnictwo prawne dla rodziców
Poradnictwo psychologiczne dla
rodziców
Placówki wsparcia dziennego
Domy samotnych matek
Inne placówki wsparcia rodziny,
organizacje pozarządowe
Rodziny wspierające
Placówki dla dzieci do 3 lat (żłobki,
kluby dziecięce)
Piecza zastępcza

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
w Krakowie ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków
Obsługa Ubezpieczonych
ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
infolinia: 12 29 88 386,

Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i
Nieuleczalnie Chorych Dzieci im. Hanny Chrzanowskiej
Kraków ul. Odmętowa 4
Tel. 12 643-72-21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al.
Słowackiego 20

GOSP Słomniki ul. Kościuszki 64, dziennik podawczy
Tel. 12 388-12-72
Dyżur Radcy Prawnego
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie.
Wsparcie realizowana według zgłaszanych potrzeb.
Niezbędny kontakt z GOPS w Słomnikach.
Kontakt:
Słomniki ul. Kościuszki 64,
Tel. 12 388-12-72
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Podstawa prawna:
1. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.

U z 2016 r., poz.1860)
2. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U z

2016 r. poz. 195, z późn. zm.)
3. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U z 2016, poz.

1518, z późn. zm.)
4. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2018 r. (Dz.

U. z 2016, poz. 169, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.)
6. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z

późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2016

r., poz. 157 )
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2016 r., poz. 785, z

późn.zm).
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