
 

 

 
  Informacje łatwe do przyswojenia na temat przejścia  

- od młodości ku dorosłości 
 

Co to jest okres przejściowy? 

 Okres przejściowy to okres, w którym stajemy się dorośli.  W 
okresie przejściowym udzielana będzie pomoc Tobie i 
Twojej rodzinie.  

Są to tzw. usługi dla dorosłych.  Przejście oznacza zmianę i 
wiemy, że to może być bardzo trudny okres dla młodych 
ludzi i ich rodzin.  W związku z tym w Calderdale wiele 
agencji podjęło współpracę, aby dla każdego życie było 
lepsze i łatwiejsze.  Ważną częścią tego programu jest 
sporządzanie i uzgadnianie ,,Przejściowego Protokołu’’ dla 
Calderdale. 

Co to jest protokół przejściowy? 

Jest to zbiór reguł, które będą musiały być przestrzegane w 
trakcie udzielania Tobie i Twojej rodzinie pomocy w okresie 
przejściowym. 

 
To jest Przejściowy Protokół Calderdale.   
Agencje w Calderdale będą zmierzały do: 
 
 Udzielenia pomocy Tobie i Twojej rodzinie w okresie przejściowym. 
 Udzielenia Tobie jak największej ilości informacji na temat, w jaki 

sposób usługi zmienią się, kiedy zaczniesz korzystać z usług dla 
dorosłych. 

 Upewnienia się, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni i mogą 
zaoferować odpowiednią pomoc. 

 Upewnienia się, że bierzesz pełny udział w planowaniu, które ma 
wpływ na Twoją przyszłość.  Słuchania Ciebie i odnotowywania tego, 
co jest dla Ciebie ważne 

 Udzielenia pomocy w rozwijaniu niezależności i umiejętności. 
 Sprawienia, aby rozmowy z usługami były łatwiejsze 



 

Naczelne kierownictwo Rady Calderdale zrobi wszystko, aby pracownicy 
jak najlepiej pomagali w okresie przejściowym i aby życie było łatwiejsze.  

 

Dla nas jest bardzo ważne, aby dowiedzieć się, jakie jest Twoje 
zdanie    

Zaangażuj się!  Poproś kogoś z agencji, która udziela Ci 
pomocy, o informacjach na temat pomocy, jakiej ona udziela w 
okresie przejściowym. 

Chcesz nam powiedzieć o czymś, co Ci się przydarzyło? 

Czy masz jakieś pomysły co do tego, w jaki sposób usługi 
mogą poprawić działalność, aby Twoje życie było łatwiejsze w 
okresie przejściowym? 

 

Jeśli masz jakieś konkretne doświadczenia, którymi chcesz się podzielić, 
lub chcesz otrzymać więcej informacji, proszę skontaktować się z 
Samanthą Wasilewski, Rada Calderdale. 

 

Nr telefonu:  01422 392164 

 

Telefon komórkowy: 07714 922672  

 

E-mail:  Samantha.Wasilewski@Calderdale.gov.uk 

 

  


