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Program "Za życiem"
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" weszła w życie z początkiem 2017 roku. Zgodnie z
przepisami rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężką i nieodwracalną niepełnosprawnością albo
nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.
Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

 

Dowiedz się jakie uprawnienia przysługują  ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
"Za życiem"

Z uprawnień skorzystać mogą:

 

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,
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.

Ustawa gwarantuje:

 

Dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, tj.: przezwyciężania trudności w
pielęgnacji i wychowaniu dziecka; wsparcia psychologicznego; pomocy prawnej, w szczególności w
zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych; dostępu do rehabilitacji społecznej
i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Wypłatę  jednorazowego  świadczenia  pieniężnego  z  tytułu  urodzenia  dzieckau  którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Dostęp do odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Dostęp  do  usług  koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Możliwość przeprowadzania porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego.



Potrzebne informacje otrzymasz w ośrodku pomocy społecznej.
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