
 
 
 
 
 

Czym jest ocena w 
zakresie wczesnej 
p0mocy? 

 
Ocena w zakresie wczesnej pomocy to 
wysłuchanie Ciebie, aby dowiedzieć się, jakiej 
pomocy potrzebujesz, oraz co w Twoim życiu 
dobrze funkcjonuje.  

 
Następnie wspólnie z Tobą 
przygotowujemy plan działania, aby 
zapewnić Ci niezbędną pomoc. 
Zadaniem oceny jest pomóc Tobie, ale nie 
musisz brać w niej udziału, jeśli nie chcesz.  
To naprawdę zależy tylko od Ciebie. 

Ocena w zakresie 
wczesnej pomocy 
pozwala nam jak 
najszybciej zapewnić 
Ci odpowiednią 
pomoc. 

 

 

Ocena w zakresie 
wczesnej pomocy  

– oznaki 
dobrostanu  

i sukcesu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Informacje dla dzieci i młodzieży 
Czasami możesz potrzebować dodatkowej 

pomocy czy wsparcia, aby poradzić 

sobie z problemem. Nie musisz 

czuć się osamotniony. 



W jaki sposób ocena w 

zakresie wczesnej 

pomocy mi pomoże? 
 
Ocena w zakresie wczesnej pomocy pomoże 

ustalić, jakiego wsparcia potrzebujesz. Może 

to być pomoc mentora w nauce czy też 

wsparcie pracownika ds. uzależnień, aby 

pomóc z uzależnieniem od narkotyków. 

Jeżeli rodzice lub opiekun potrzebują 

pomocy, aby się Tobą opiekować, ocena w 

zakresie wczesnej pomocy może zapewnić 

im wsparcie.  
 

Ocena w zakresie wczesnej pomocy obejmuje 

rozmowy z osobami, które Cię znają, np. 

nauczycielami czy pielęgniarkami.  

Jeżeli te osoby mogą się ze sobą porozumieć, 
mogą też zapewnić Ci wsparcie jak najszybciej, 
zanim problemy staną się większe.  

 

Ponieważ osoby z Tobą pracujące mają dostęp 

do treści oceny, nie musisz wielokrotnie 

powtarzać informacji o swojej sytuacji różnym 

pracownikom.  

Jak przebiega ocena? 
 
 
Jeżeli wyrazisz zgodę na ocenę, ktoś, kto Cię 

zna, spotka się z Tobą, by porozmawiać i 

wysłuchać Ciebie oraz Twoich sugestii 

odnośnie do tego, co mogłoby być pomocne. 

Osobą tą może być pielęgniarka szkolna lub 

doradca osobisty Inspira. Odnotują 

informacje z rozmowy na formularzu i dadzą 

Ci jego kopię. Następnie, za Twoja zgodą, 

wszystkie osoby, które mogą Ci pomóc, 

podejmą współpracę, aby zapewnić Ci 

potrzebne wsparcie.  
 
 

Kto będzie miał dostęp 
do informacji na mój 
temat? 

 

Informacje z formularza oceny w zakresie 

wczesnej pomocy nie są udostępniane nikomu 

bez Twojej zgody. Jednak czasami osoby, 

które z Tobą pracują, muszą podzielić się tymi 

informacjami. Konieczne może też być 

zaangażowanie Twoich rodziców.  

 
Przykład, kiedy konieczne jest 
udostępnienie informacji: 

 
• Kiedy trzeba jak najszybciej ustalić, czy 

Tobie lub innej osobie zagraża ryzyko; 
 

• Aby pomóc Tobie lub innej osobie, jeśli 
zagraża Wam krzywda; 

 

• Aby zapobiec przestępstwu. 

Skąd wiadomo, kto się 

czym zajmie i kiedy? 
 
 
Jeżeli pomaga Ci wiele osób, jedna z nich 

będzie tzw. koordynatorem. 
 

Ta osoba powie Ci, co się dzieje, wysłucha 

Twoich obaw oraz będzie Cię wspierać. 

Będzie ona też wspierać osoby, które Ci 

pomagają.  
 

Możesz wyrazić opinię odnośnie do 

tego, kto powinien być Twoim 

koordynatorem. 


