
•Udzielanie Tobie i twojej 
rodzinie pomocy w 
okresie przejściowym. 

 
•Bycie szczerym i 
otwartym w stosunku do 
Ciebie co do tego, jakie 
dostępne usługi oferują i 
jakim zmianom mogą 
ulec. 

 
•Upewnienie się, że 
wszystkie organizacje i 
usługi, które udzielają 
pomocy, mają 
wystarczającą wiedzę o 
możliwościach udzielenia 
pomocy. 

Poprawę  

•Wczesne rozpoczęcie 
planowania z Tobą i 
Twoją rodziną, aby 
zaangażować Ciebie i 
Twoją rodzinę na każdym 
etapie, by mieć pewność, 
że odgrywasz centralną 
rolę w planowaniu, które 
będzie miało wpływ na 
Twoją przyszłość. 

•Sprawdzenie, czy usługi 
realizują udzielanie 
odpowiedniej pomocy i 
skupiają się na rozwijaniu 
niezależności i 
umiejętności młodych 
ludzi 

Pomoc •Poprawianie komunikacji 
pomiędzy Tobą a 
usługami, które udzielają 
pomocy młodym 
ludziom. 

 

•Słuchanie Ciebie i 
odnotowywanie uwag co 
do ważnych dla Ciebie 
kwestii i zmianę usług 
tak, aby udzielały 
odpowiedniej pomocy. 

Zmianę 

Przejście od młodości ku dorosłości 

 

 

 

Przejściowy Protokół ma na celu 

 

 

Menedżerowie wyższego szczebla zostali poproszeni o sprawdzenie swoich zespołów pod kątem 
udzielania pomocy w okresie przejściowym i do wprowadzenia niezbędnych zmian, aby były lepsze i 
łatwiejszy był z nimi kontakt. W tym roku poprosiliśmy ich o przeprowadzenie oceny uzgodnionego 
przejściowego protokołu pod kątem wykonalności w poszczególnych zakresach usług. Między innymi 
wysunęliśmy następujące pytania:...  

? W jakim stopniu zespół zaznajomiony jest z przejściowym protokołem i ze swoimi obowiązkami? 

? Co ta usługa zmieniła od czasu wprowadzenia protokołu? 

? Na ile zespół poprawił komunikację z młodymi ludźmi i ich rodzinami? 

? Na ile odzew ze strony młodych ludzi i ich rodzin poprawił funkcjonowanie usługi? 
 

 

 

Dla nas jest bardzo ważne, aby dowiedzieć się, jakie jest Twoje zdanie. Jeśli chcesz zaangażować 

się, poproś kogoś z agencji, która udziela Ci pomocy, o informacje o pomocy, jakiej ona udziela w 

okresie przejściowym. Jeśli masz jakieś konkretne doświadczenia, którymi chcesz się podzielić, lub 

sugestie co do poprawy, której sam oczekujesz w okresie przejściowym, proszę skontaktować się z 

Samanthą Wasilewski, Rada Calderdale.  

Nr telefonu: 01422 392164, Tel. kom.: 07714 922672 lub wyślij e-mail  

na adres: Samantha.Wasilewski@Calderdale.gov.uk 

Przejście oznacza zmianę i wiemy, że to może być bardzo trudny okres dla młodych ludzi i ich rodzin, w związku z 

tym w Calderdale dostępnych jest wiele różnych usług, które na zasadzie współpracy wychodzą naprzeciw z 

pomocą. Ważną częścią tego jest sporządzanie i uzgadnianie ,,Przejściowego Protokołu’’, który następnie jest 

aprobowany przez radnych i kierownictwo wyższego szczebla w obrębie usług, z których możesz skorzystać.   


