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Czym jest ocena w 
zakresie wczesnej 
pomocy? 

 
Ocena w zakresie wczesnej pomocy to sposób 
pracy z dziećmi i młodzieżą. W jej ramach 
słuchamy Państwa i Państwa dziecka, aby 
poznać jego potrzeby i ustalić, co dobrze 
funkcjonuje w życiu Państwa dziecka. 
Uzgodniony z Państwem i dzieckiem plan 
działania jest wdrażany, aby upewnić się, że 
dziecko otrzymuje odpowiednią pomoc. 
Ocena w zakresie wczesnej pomocy jest 
procesem dobrowolnym – Państwo i Państwa 
dziecko sami decydujecie o swoim 
zaangażowaniu. 

 
 

Ocena w zakresie 
wczesnej pomocy  

– oznaki 
dobrostanu i 

sukcesu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje dla 

rodziców i opiekunów 
 

Kiedy Państwa dziecko potrzebuje dodatkowego 

wsparcia, chcemy jak najszybciej znaleźć 

rozwiązanie. Niniejsza ulotka wyjaśnia, w jaki 

sposób będziemy współpracowali, aby Państwa 

rodzina była w centrum procesu decyzyjnego 

dotyczącego Państwa dziecka. 



W jaki sposób ocena w 

zakresie wczesnej pomocy 

pomoże mojej rodzinie? 
 

Ocena w zakresie wczesnej pomocy istnieje, 

aby pomóc Państwu wspierać dziecko. Może 

umożliwić szybkie znalezienie rozwiązania 

lub pomóc wskazać dodatkowe wsparcie, 

które może być potrzebne.  
 
Ocena w zakresie wczesnej pomocy zadba o 
to, aby wszystkie osoby zaangażowane w 
pomoc dziecku – np. nauczyciele czy 
pielęgniarka środowiskowa – pracowały 
razem, aby wspierać dziecko. 

 

Ocena w zakresie wczesnej pomocy umożliwi 
Państwa dziecku otrzymanie odpowiedniego 
wsparcia na wczesnym etapie, zanim jego 
potrzeby urosną, a pomoc będzie bardziej 
skomplikowana. Ponieważ do oceny w zakresie 
wczesnej pomocy mają dostęp wszyscy 
odpowiedni pracownicy, dziecko nie musi 
wielokrotnie powtarzać tych samych 
informacji. 

 

Kiedy przeprowadzana 

jest ocena w zakresie 

wczesnej pomocy? 
 
Ocena w zakresie wczesnej pomocy może być 
przeprowadzona, kiedy Państwo lub osoba 
pracująca z Państwa dzieckiem chcą/chce, aby 
dziecko otrzymywało dodatkowe wsparcie. 
Ocena jest pomocna w określeniu 
dodatkowych potrzeb dziecka oraz wskazaniu 
dodatkowych pracowników, którzy powinni 
wspierać Państwa rodzinę. 

Jak przebiega ocena? 
 
 
Za Państwa zgodą pracownik zada Państwu i 

Państwa dziecku pytania, aby ustalić, jakiej 

pomocy i wsparcia może ono potrzebować. 

Uzyskane informacje są zapisywane na 

prostym formularzu. Państwo i Państwa 

dziecko uzgodnią informacje, które trafią do 

formularza i otrzymają jego kopię.  
 

Starsze dzieci mogą czuć się na siłach, aby 
omówić swoją sytuację samodzielnie z 
pracownikiem. Pracownik może uszanować 
życzenie młodej osoby, aby zachować 
poufność informacji i nie udostępniać ich 
rodzicom, jeżeli jest to w jej najlepszym 
interesie. 
 

 
Poufność danych 

 

Zazwyczaj informacje przez Państwa i 

Państwa dziecko zapewnione są 

udostępniane innym osobom wyłącznie za 

Państwa zgodą. 

Jednak w pewnych okolicznościach 

pracownicy z Państwem pracujący będą 

zmuszeni do udostępnienia informacji.  

 
Na przykład: 
 

• kiedy trzeba pilnie ustalić, czy dziecku 
grozi ryzyko krzywdy;  

• aby pomóc dziecku, któremu grozi 
ryzyko krzywdy; 

• kiedy osobie dorosłej grozi ryzyko 
krzywdy;  

• aby wykryć przestępstwo lub pomóc 
mu zapobiec. 

Co dzieje się dalej? 
 
W oparciu o informacje uzyskane od Państwa i 
Państwa dziecka wszystkie osoby, które mogą 
zapewnić dziecku pomoc, podejmą współpracę, 
aby zapewnić dziecku potrzebne mu wsparcie. 
Dostęp do informacji o dziecku otrzymają 
wyłącznie pracownicy, którzy muszą je znać. 
 
 
 

Kim jest koordynator? 
 
Jeżeli ocena w zakresie wczesnej pomocy 

zostanie przeprowadzona, wówczas będą 

mogli Państwo wybrać koordynatora. 

Koordynator będzie Państwa informował, 

wysłucha Państwa opinii i zapewni wsparcie. 

Wskazany pracownik będzie koordynował 

wszystkie świadczenia zapewniane dziecku.  

 


