Na czym polega wczesna pomoc?

Jakie są kolejne etapy procedury?

Wczesna pomoc oznacza podjęcie działań mających na
celu zapobiegnięcie pogorszeniu się problemów lub
trudności. Wczesna pomoc służy do identyfikacji
potrzeb i mocnych stron dziecka lub młodej osoby oraz
ich rodziny, zapewniając, że otrzymają oni odpowiednią
pomoc w odpowiednim czasie.

Ocena w ramach programu wczesnej pomocy zostanie
przeprowadzona z udziałem rodziców/opiekunów,
dziecka, rodziny oraz wszelkich innych współpracujących
agencji. Wiele rodzin jest wtedy zdania, że jest to okazja
do opowiedzenia swojej historii, która będzie naprawdę
wysłuchana. W trakcie spotkania sporządzany jest plan
działania. Zawiera on informacje na temat wsparcia oraz
umożliwi
rodzicom/opiekunom,
dziecku
oraz
współpracującym agencjom w zapoznaniu się kto
podejmie jakie działania i w jakim terminie. Na tym
spotkaniu zostanie również wyznaczony pracownik
prowadzący.

Kiedy należy korzystać z wczesnej pomocy?
Wczesna pomoc jest udzielana wtedy, kiedy dziecko,
młoda osoba lub rodzina mogłaby skorzystać z
dodatkowego wsparcia. Rodzice mogą poprosić o
dodatkowe wsparcie lub też pracownik agencji
współpracujący z rodziną może zaproponować
dodatkową pomoc. Im szybciej zostanie rozpoczęta
ocena w ramach wczesnej pomocy, tym szybciej
dziecko oraz współpracujące z rodziną agencje mogą
ustalić najlepsze metody wsparcia dla dziecka i rodziny.

Kto uczestniczy w programie wczesnej
pomocy?
Są to osoby, które mogą zapewnić najlepsze wsparcie,
np. lekarz pierwszej pomocy, pracownik ośrodka dla
dzieci i rodzin, pracownik ds. młodzieży lub inni
pracownicy agencyjni, którzy współpracują z dzieckiem
lub młodą osobą.

Na czym polega spotkanie dotyczące dziecka i
rodziny?

„Cieszę się, że moja
rodzina otrzymuje
niezbędne wsparcie”.

Czy muszę uczestniczyć w programie?
Udział w programie wczesnej pomocy jest całkowicie
dobrowolny, tak więc jeżeli zdaniem rodzica/opiekuna
nie jest on odpowiedni dla dziecka, nie trzeba brać
udziału w ocenie.

Czy udział w programie jest poufny?

Wszelkie dyskusje i decyzje skupiają się na dziecku.
Spotkanie jest okazją do zaangażowania wszystkich
współpracujących agencji w celu ustalenia najlepszego
wsparcia dla rodziny.

Zgodnie z zasadami przekazane informacje zostaną
udostępnione wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna.
Mogą mieć jednak miejsce sytuacje, w których może
zaistnieć konieczność udostępnienia informacji. Na
przykład:

Zdanie rodzica:



Jeżeli dziecko lub osoba dorosła jest narażona
na krzywdę



W celu zapobiegnięcia popełnienia poważnego
przestępstwa

„Całe szczęście,
że nie muszę się
powtarzać”.

Jeżeli będzie to możliwe, kwestia ta zostanie wcześniej
omówiona z rodzicem/opiekunem.

Zdanie rodzica:
Kim jest pracownik prowadzący?
„Odczuwam ulgę,
że nikt mnie nie
oceniał”.

Zdanie rodzica:

Będzie to zazwyczaj pracownik znany rodzinie. Jego
zadanie polega na koordynacji działań agencyjnych i
zapobiegnięcie powtarzania pracy. Jest to również sposób
na sprawdzenie, czy działania agencji są pomocne dla
rodziny.

Zdanie dziecka:

„Lubię jak ludzie
się uśmiechają”.

Jakie są korzyści?
Korzyści wynikające z Programu Wczesnej
Pomocy:

Program wczesnej
pomocy:

Twoje dziecko



Wspólny plan działania mający na celu
udzielenie pomocy rodzinie.



Ocena, którą można udostępnić wszystkim
agencjom, tak aby nie trzeba było powtarzać
informacji oraz opowiadać swojej historii
każdemu pracownikowi.

Program wczesnej
pomocy:



Pracownik prowadzący, który informuje
rodzinę o każdym etapie sprawy i udziela
odpowiedzi na wszelkie pytania.

Twoje dziecko



Ocena dotycząca dziecka, rodziny oraz
określenia rodzaju potrzebnego wsparcia.



Wszyscy pracownicy regularnie sprawdzają, czy
podjęte działania pomagają w rozwiązaniu
problemu lub trudności, których doświadcza
rodzina.

Twoja rodzina
Nasza uwaga

Opinia młodej osoby:

W jaki sposób można skontaktować się z
Zespołem Wczesnej Pomocy?
Aby uzyskać więcej informacji, należy porozmawiać ze
specjalistą zajmującym się Pana/Pani dzieckiem.
Można również skontaktować się z Koordynatorem
Programu Wczesnej pomocy:

„Zawsze
dobrze
jest
wiedzieć, że ktoś
mnie wysłucha”

E-mail: earlyhelp@gov.je
Tel.:

Informacje dla
rodziców i opiekunów

07797 920571
Data sporządzenia ulotki: styczeń 2016 r.
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