Przykłady problemów, w związku z którymi
Partnerstwo Wsparcia Rodziny może udzielić pomocy:
Aby otrzymać dodatkowe informacje proszę się
skontaktować ze swoim lokalnym koordynatorem
Partnerstw Wsparcia Rodziny.

Stres rodziców

Izolacja społeczna

Wspieranie
nastolatków

Porady w związku z
zadłużeniem/
zasiłkami

Zdrowie
emocjonalne

Trudne
zachowania

Usługi udzielane przez Partnerstwo Wsparcia Rodziny
mogą obejmować:

Wsparcie
nastolatków

Wsparcie
behawioralne

Porady i
wskazówki

Wsparcie
rodzin

THE HUB

Zwiększanie
szans na
zatrudnienie

• Zdrowie emocjonalne i dobro osobiste • Wsparcie rodziców
• Wsparcie dzieci • Porady w sprawach zasiłków
• Porady i wskazówki • Edukacja • Mentoring

Wsparcie w
problemach
alkoholowych i z
narkotykami
Mentoring
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Wsparcie zdrowia
emocjonalnego

• Wsparcie nastolatków • Wsparcie behawioralne

Edukację
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Co to jest Partnerstwo Wsparcia Rodziny w Belfaście?
•

•

•

•

Partnerstwo Wsparcia Rodziny w Belfaście jest
projektem w skład którego wchodzą organizacje
rządowe, charytatywne oraz społeczne oferujące
pomoc rodzinom oraz dzieciom w wieku od 0 do
18 lat.
Lokalne grupy partnerskie koordynowane są przez
specialistę zapoznanego z aktualną ofertą
organizacji świadczących pomoc rodzinie i
dziecku.
Koordynator we współpracy z rodziną pomaga
w zidentyfikowaniu potrzeb, doborze indywidualnej
formy wsparcia oraz kontaktuje
rodziny z odpowiednią organicacją.
Organizacje członkowskie Partnerstwa Wsparcia
Rodziny w Belfaście spotykają się raz w miesiącu
aby wspólnie ocenić trafność doboru pomocy do
indywidualnych potrzeb rodziny i dziecka.

Koordynator lokalnego Partnerstwa Wsparcia Rodziny
rozumie, że...
•
•
•
•

Bycie rodzicem daje satysfakcję, ale jest też
dużym wyzwaniem.
Życie rodzinne jest intensywne, a przez to bywa
źródłem stresów.
Każdy z członków rodziny ma swoje indywidualne
potrzeby i problemy.
Informacja o potencjalnej pomocy możże byććć trudno
dostęępna.

Kto może skierowac Twoją sprawę do Partnerstwa
Wsparcia Rodziny?
•
•

Każdy członek rodziny.
Każda osoba lub placówka, która już udziela
Ci wsparcia np: szkoła dziecka, lokalna grupa
środowiskowa lub pielęgniarka środowiskowa.

Jak to działa?

1

Formularz możesz wypełnić sam lub może
być on wypełniony w Twoim imieniu przez
osoby już pracujące z rodziną np: nauczyciela,
psychologa, pielęgniarkę środowiskową lub
lekarza pierwszego kontaktu.

2

Po otrzymaniu formularza koordynator
skontaktuje się z Tobą aby omówić sytuację
rodzinną, dobrać odpowiednie sposoby
wsparcia oraz zidentyfikować organizację, która
może udzielić tego rodzaju pomocy.

Pamiętaj - każdy formularz z prośbą o udzielenie

wsparcia musi być podpisany przez odpowiedniego
członka rodziny w celu wyrażenia zgody na przekazanie
sprawy do Partnerstwa Wsparcia Rodziny.

Kto będzie miał dostęp do informacji na Twój temat?
Dostęp do Twoich danych będzie miał Koordynator
Partnerstwa Wsparcia Rodziny. Podczas
comiesięcznego spotkania informacje dotyczące Twojej
rodziny zostaną przedstawione w spósób anonimowy.
Pełne dane zostaną przekazane tylko organizacjom,
które wskażesz jako najlepsze do zajmowania się Twoją
sprawą. Formularz bez Twojego podpisu nie będzie
przyjęty.

3

4

Jeśli zdecydujesz się na wspólpracę ze swoim lokalnym
Partnerstwem Wsparcia Rodziny to...
•
•
•
•

Skupimy się na potrzebach całej rodziny.
Zaoferujemy wsparcie dopasowane do
indywidualnych potrzeb.
Skontaktujemy Cię z lokalnymi organizacjami
oferującymi odpowiednią pomoc.
Możesz mieć pewność, że organizacje
członkowskie Partnerstwa Wsparcia Rodziny
zawsze działają w sposób profesjonalny i szanują
anonimowość rodzin.

hub leaflet 3.indd 4-6

5

Koordynator skontaktuje się z lokalnymi
organizacjami, które są w stanie udzielić
wsparcia Twojej rodzinie. Podczas tych
rozmów koordynator przedstawi tylko zarys
zidentyfikowanych potrzeb i wymaganego
wsparcia. Na tym etapie dane osobowe Twojej
rodziny nie będą jawne.

W trakcie spotkań organizacji wchodzących
w skład Partnerstwa Wsparcia Rodziny
sytuacjaTwojej rodziny będzie omawiana z
zachwaniem poufności i anonimowości.

Jeśli zaakceptujesz oferowaną formę
wsparcia, za Twoją zgodą skierujemy sprawę
do odpowiedniej organizacji, która się z
Tobą skontaktuje i ustali datę rozpoczęcia
współpracy.
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