
Ocena w zakresie 

wczesnej pomocy 

Czym jest ocena w zakresie wczesnej 

pomocy? 

Ocena w zakresie wczesnej pomocy to 
wysłuchanie Ciebie, aby ustalić, jakiej pomocy 
potrzebujesz, i co w Twoim życiu dobrze 
funkcjonuje. 

Przedstawiamy nasz 

sposób pomagania 

dzieciom i młodzieży 

Ocena w zakresie wczesnej pomocy 

ma na celu zadbanie o to, że 

otrzymasz właściwą pomoc jak 

najszybciej to możliwe. 

Następnie opracowywany jest wspólnie z Tobą 
plan działania, aby upewnić się, że otrzymasz 
właściwą pomoc. Ocena w zakresie wczesnej 
pomocy ma na celu wsparcie, ale nie musisz w 
niej uczestniczyć, jeśli nie chcesz. Decyzja 
należy wyłącznie do Ciebie. 
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Wiadomość skierowana do 

dzieci i młodzieży 

Czasami możesz potrzebować pomocy 

lub dodatkowego wsparcia, aby 

rozwiązać problem.  

Pamiętaj, że nie jesteś sam. 

 



Jak pomoże mi ocena w zakresie 

wczesnej pomocy? 

Skąd mam wiedzieć, kto jest za co 

odpowiedzialny i kiedy? 

Ocena w zakresie wczesnej pomocy umożliwi 

ustalenie, jakiego rodzaju wsparcie jest Ci 

potrzebne. Może to być opiekun edukacyjny, 

który pomoże Ci w wykonywaniu zadań 

domowych albo pracownik ds. uzależnień, 

jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie 

problemu narkotykowego. Jeżeli mama, tata 

lub opiekun potrzebują pomocy w opiece nad 

Tobą, ocena w zakresie wczesnej pomocy 

może zapewnić im takie wsparcie. 
 

W ramach oceny rozmawiamy z osobami, 

które Cię znają, np. pielęgniarkami i 

nauczycielami. Jeżeli nawiążą one dialog, 

wówczas znajdą dla Ciebie jak najlepsze 

wsparcie na wczesnym etapie pomocy, 

zanim problemy staną się większe. 
 

Pracujące z Tobą osoby mają dostęp do 

oceny, zatem nie musisz wielokrotnie mówić 

tego samego różnym osobom – wystarczy 

jeden raz!  

Jeżeli pomocy udziela Ci wiele osób, jedna 
z nich będzie tzw. koordynatorem. 
 

Powie Ci ona, co się dzieje, wysłucha 

Twoich obaw i zapewni Ci wsparcie. 

Zapewni ona też wsparcie osobom, które 

Ci pomagają.  
 

Masz prawo udziału w decyzji wyboru 

swojego koordynatora. 

 

 
 
 

Jak to działa? 

Jeżeli wyrazisz zgodę, osoba, która Cię zna 

ustali termin, aby z Tobą porozmawiać i 

wysłuchać Twoich sugestii odnośnie tego, co 

byłoby pomocne. Może to być pielęgniarka 

szkolna lub doradca indywidualny Inspira.  

Osoba ta zapisze na formularzu to, o czym 

będziecie rozmawiać, i da Ci jego kopię. 

Następnie, jeśli wyrazisz zgodę, wszystkie 

osoby, które będą mogły Ci pomóc, podejmą 

współpracę, aby zapewnić Ci wsparcie, 

którego potrzebujesz.   
 

Kto będzie miał informacje 

na mój temat? 

 
 

Zazwyczaj informacje zawarte w ocenie w 

zakresie wczesnej pomocy nie są 

udostępniane innym osobom bez Twojej 

zgody. Istnieją jednak sytuacje, kiedy osoby, 

które z Tobą pracują będą musiały je 

udostępnić. Możliwe, że konieczne będzie 

zaangażowanie rodziców. 
 

Przykład: 

• kiedy trzeba pilnie ustalić, czy Tobie lub 
innej osobie grozi ryzyko krzywdy;   

• aby pomóc Tobie lub innej osobie, której grozi 
ryzyko krzywdy;  

 

• aby zapobiec przestępstwu. 
 

 
 


