Jak uzyskać więcej
informacji
Placówki Programu Oceny Sytuacji Rodzinnej
(Family Assessment Program) są otwarte od
poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00–17:00.
Zapytania drogą mailową:
FAPinquiry@acs.nyc.gov

Program Oceny
Sytuacji Rodzinnej

Dla rodzin mieszkających na Manhattanie:
Manhattan Family Court
60 Lafayette Street, 2nd floor
New York, NY 10013
(212) 341-0012
Dla rodzin mieszkających na Brooklynie:
345 Adams Street, 8th floor
Brooklyn, NY 11201
(718) 260-8550
Dla rodzin mieszkających w Queens:
Queens Family Court, 4th floor
151-20 Jamaica Avenue,
Jamaica, NY 11433
(646) 599-3308 lub (718) 725-3244
Dla rodzin mieszkających na Bronksie:
Family Resource Center
260 East 161st Street, Sublevel
Bronx, NY 10451
718-664-1800
Dla rodzin mieszkających na Staten Island:

Children

350 St. Mark’s Place, 5th floor
Staten Island, NY 10301
(718) 720-0071

Pomoc dla młodzieży i ich rodzin
w sprostaniu codziennym wyzwaniom
Wydział ds. Wymiaru Sprawiedliwości
Wobec Młodzieży i Rodzin

Children

Na czym polega Program Oceny Sytuacji Rodzinnej?

Na czym
polega FAP?

Rodziny są często przytłoczone stresującymi
sytuacjami. Rodzicielstwo to ciężka praca; trudno jest
zapewniać regularne wsparcie i pomoc dla dzieci,
jednocześnie dbając o własne potrzeby. Nie zawsze
też łatwo być nastolatkiem. Szukanie sposobu na
wyważenie wszystkiego w życiu – szkoły, przyjaciół,
rodziny, obowiązków domowych i pracy – może być
wyczerpujące i stresujące.
Program Oceny Sytuacji Rodzinnej (Family
Assessment Program, FAP) Wydziału ds.
Dzieci NYC oferuje wsparcie dla rodzin, które
borykają się z codziennymi wyzwaniami. FAP to
program zmiany – program, którego celem jest
rozwiązywanie problemów rodzinnych na drodze
pozasądowej. Poprzez ocenę, indywidualne
porady, doradztwo oraz wskazanie na szereg

świadczeń społecznościowych i domowych FAP
wzmacnia rodziny i ogranicza konflikty.
Korzystanie ze świadczeń w ramach FAP jest
całkowicie dobrowolne. FAP to konieczny
pierwszy przystanek dla rodzin poszukujących
dostępu do sądu rodzinnego poprzez system
PINS (Persons In Need of Supervision – Osoby
wymagające nadzoru). Rodzina musi uczestniczyć
w programie FAP, zanim możliwe będzie złożenie
wniosku PINS. Jest to sposób na uzyskanie
dostępu do wielu świadczeń oferujących bieżące
wsparcie dla rodzin w ich społecznościach.
FAP nie pomoże rodzinie w złożeniu wniosku
PINS do sądu rodzinnego, jeżeli wszystkie
pozostałe alternatywne rozwiązania nie zostały
wyczerpane.

Czego można spodziewać się po FAP?
Przy pierwszej wizycie w ramach Programu Oceny
Sytuacji Rodzinnej rodzina jest witana przez personel
FAP i zapoznawana z programem. Jeżeli rodzina
zdecyduje się na udział, uczestniczy w rozmowie
z pracownikiem socjalnym wyspecjalizowanym
w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych.

Program Oceny Sytuacji Rodzinnej
(Family Assessment Program, FAP)
Wydziału ds. Dzieci NYC oferuje
wsparcie dla rodzin, które borykają
się z codziennymi wyzwaniami.
FAP to konieczny pierwszy
przystanek dla rodzin
poszukujących dostępu do sądu
rodzinnego poprzez system PINS
(Persons In Need of Supervision
– Osoby wymagające nadzoru).

Przydzielony pracownik socjalny rozmawia z każdą
rodziną, aby poznać okoliczności, które skłoniły ją

do udziału w FAP oraz ustalić najbardziej pomocne
i praktyczne opcje rozwiązania problemów
danej rodziny. Pracownik socjalny zadaje pytania
dotyczące problemów rodziny, jej mocnych stron
i okoliczności. Na podstawie tej rozmowy
pracownik socjalny ustali najbardziej pomocne
i praktyczne opcje rozwiązania problemów danej
rodziny.

Czy FAP to dobry wybór dla mojej rodziny?
FAP to program dla rodzin z dziećmi w wieku do 18
lat, które mają trudności z wzajemnymi relacjami.

• U trzymuje kontakty z nieodpowiednimi
rówieśnikami.

Rodzina może uzyskać pomoc z programu FAP,
jeżeli młody człowiek:

• Boryka się z chorobą psychiczną.

• Opuszcza szkołę lub ma problemy
z nauczycielami albo zajęciami.
• Z aginął lub stale ucieka z domu.
• Z ażywa narkotyki lub spożywa alkohol.

• W ykazuje krnąbrne lub niebezpiecznie
zachowania.
Każda rodzina może uzyskać pomoc z programu
FAP. NIE trzeba mieć otwartej sprawy ACS, aby
uzyskać pomoc w ramach FAP.

