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Pomoc dla twojej rodziny 
 
…przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie 
programie organizacji Home-Start 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.home-start.org.uk     
Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 
 
 
 
 
   
 
 



 

Family08                                                                                              POLISH 

2 

 
Każdy czasami potrzebuje odrobiny pomocy… 
 
Wielu rodziców potrzebuje pomocy, przyjaźni, porady i wsparcia we 
wczesnych latach, gdy ich dzieci są jeszcze małe. 
 
Nie istnieje żaden zbiór zasad o tym jak należy budować rodzinę i dlatego 
czasami może to się wydawać przytłaczające, zwłaszcza wówczas gdy twoja 
rodzina przechodzi trudne chwile. 
 
Aczkolwiek, jeżeli masz możliwość otrzymania wsparcia, którego w danej 
chwili potrzebujesz, wówczas codzienne życie twojej rodziny i przyszłość 
twoich dzieci może malować się w jaśniejszych barwach. 
 
 
 Czy kiedykolwiek tak się czułeś/czułaś?  
 

 Odizolowany(a) od reszty społeczeństwa, bez rodziny u boku i z 
trudnościami nawiązywania przyjaźni. 

 
 Cierpiałaś na depresję poporodową, ale nie potrafiłaś z nikim o tym 

porozmawiać. 
 

 Było ci ciężko poradzić sobie z chorobami dzieci. 
 

 Nie mogłeś/mogłaś sobie poradzić ze stratą dziecka. 
 

 Było ci ciężko poradzić sobie z emocjonalnymi i fizycznymi 
wymaganiami dwojaczków, trojaczków lub większej liczby dzieci. 

 
 Było ci ciężko poradzić sobie z niepełnosprawnością lub miałeś/miałaś 

problemy w swoim związku. 
 

 Zmęczony(a), nieszczęśliwy(a), wykończony(a). 
 
…lub miałeś/miałaś inne podobne problemy. 
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Home-Start może pomóc tobie i twojej rodzinie 

Jeżeli masz przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej pięciu lat, wówczas 
możemy ci pomóc. Wolontariusze organizacji Home-Start wspierają tysiące 
rodziców w podobnej sytuacji jak twoja. Wolontariusze sami też są rodzicami 
lub też mają bagaż doświadczeń w tej dziedzinie- tak więc wiedzą przez co 
przechodzisz. 

Będą cię odwiedzać w domu- zazwyczaj raz w tygodniu. To ty decydujesz co 
będziecie robić. 

Może potrzebujesz porozmawiać z kimś, kto nie będzie cię oceniał; może 
potrzebujesz ramienia na którym będziesz mógł(a) się wypłakać lub może 
kogoś kto pobawiłby się lub poczytał twoim dzieciom; może trochę wsparcia 
przy umówieniu się/przyjściu na wizytę lekarską lub by dowiedzieć się jakie 
inne usługi są dostępne w okolicy. To ty decydujesz.    

 

Nasze usługi są darmowe i poufne  

Nie musisz płacić za pomoc i poufność organizacji Home-Start.  
Wolontariusze organizacji Home-Start uszanują twoją prywatność i nigdy nie 
zapomną, że zaprosiłeś/zaprosiłaś ich do swojego domu.  

 
 
Home-Start ma za sobą lata praktyki 
 
Home-Start jest krajową instytucją charytatywną realizującą setki programów 
w lokalnych społecznościach. Nasze lokalne biuro Home-Stars rekrutuje i 
szkoli rodziców na wolontariuszy. Robimy to od wielu lat, więc możesz 
polegać na tym, że wolontariusze będą w pełni przeszkoleni i odpowiednio do 
ciebie dobrani – sprawdzeni w rejestrze karnym tak by zapewnić 
bezpieczeństwo twojemu dziecku. 

 

Wystarczy zapytać o nasze usługi 

Jeżeli uważasz, że organizacja Home-Start mogłaby ci pomóc, czemu nie 
dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat? Porozmawiaj ze swoim lekarzem, 
pielęgniarką środowiskową lub bezpośrednio skontaktuj się z nami. Znajdź 
najbliższy oddział organizacji Home-Start dzwoniąc pod darmowy numer 
telefonu 0800 068 63 68 lub odwiedzając stronę internetową pod adresem 
www.home-start.org.uk/findus. Czekamy na kontakt. Jeżeli zdecydujesz się 
skorzystać z naszych usług, jeden z naszych miejscowych organizatorów 
spotka się z tobą, porozmawia o twoich potrzebach i starannie dobierze ci 
wolontariusza.  
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Co mówią o organizacji Home-Start inne rodziny 
 

"Począwszy od oddziału dla noworodków do chwili obecnej, pomoc jaką 
otrzymaliśmy od organizacji Home-Start jest nie do opisania. Każdy inny tylko 
mówi co należałoby zrobić. Tom po prostu przychodzi do nas na herbatę, 
dobrze dogaduje się z dziećmi, pomaga, słucha i ma niesamowitą cierpliwość. 
Odwiedza nas raz w tygodniu i sam nie wiem jak bym sobie bez niego 
poradził.” 
Tata z Home-Start Reading w Anglii 
 
 
“Była ratunkiem przed głęboką wodą. Była moim wsparciem emocjonalnym, 
siadała i rozmawiała ze mną jeżeli tego potrzebowałam. Dzięki niej miałam tą 
tzw. chwilę dla siebie.” 
Mama z Home-Start Sutton Coldfield w Anglii 
 
“Odkąd dowiedziałam się o organizacji Home-Start, moje życie się zmieniło. 
Zadziwiające jest to, że jedna osoba może otworzyć ci oczy i powiedzieć 
‘możesz to zrobić’. To prawda mogę i zrobiłam.” 
Mama z Home-Start Ceredigion w Walii 
 
 
"Każdemu poleciłabym by skorzystał z usług organizacji Home-Start. Jest to 
bowiem najbardziej godna zaufania instytucja prowadząca działalność 
wolontariacką z jaką kiedykolwiek miałam do czynienia.” 
Mama z Home-Start Craigavon w Północnej Irlandii 
 
 
“Pokazała mi jak można otrzymać wsparcie od innych organizacji. Była 
cudowna i otworzyła przede mną wiele nowych horyzontów.” 
Mama z Home-Start Glasgow South w Szkocji 
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Krótki przewodnik po tym jakiego rodzaju wsparcia udziela 
organizacja Home-Start  
 
 
Możesz skorzystać z pomocy organizacji Home-Start jeżeli: 
 

 Czujesz się samotny(a), odizolowany(a) od reszty społeczeństwa, bez 
rodziny u boku i z trudnościami nawiązywania przyjaźni. 

 
 Jest ci ciężko radzić sobie w przypadku gdy to ty sam(a) lub twoje 

dziecko jest chore  
 
 Nie możesz sobie poradzić ze stratą dziecka 

 
 Jest ci ciężko poradzić sobie z emocjonalnym i fizycznym 

trudem narodzin dziecka, wychowywaniem małych dzieci, dwojaczków 
lub trojaczków. 

 Potrzebujesz pomocy przy rzeczach praktycznych tj. planowanie 
budżetu lub zdrowego sposobu odżywiania się. 

 Chciałbyś/Chciałabyś dowiedzieć się jakie lokalne usługi są oferowane 
rodzicom i ich dzieciom ale nie wiesz gdzie powinieneś/powinnaś się 
zwrócić lub nie jesteś zbyt pewny(a) siebie by dowiedzieć się czegoś 
na ich temat a następnie przyłączyć do nich. 

 Chciałbyś/Chciałabyś zasięgnąć informacji na temat podjęcia lokalnych 
kursów dalszej edukacji ale nie wiesz gdzie powinieneś/powinnaś 
zacząć szukać takich informacji. 

 
 
Co potem? 
 

 Jeżeli poprosisz o naszą pomoc, wówczas spotka się z tobą jeden z 
naszych lokalnych organizatorów, który przydzieli ci odpowiednio 
dobranego wolontariusza. 

 
 Przydzielony tobie wolontariusz będzie co tydzień składał ci kilku 

godzinne wizyty.  
 

 To ty decydujesz się na korzystanie z usług organizacji Home-Start i 
także ty decydujesz kiedy z  usług Home-Start przestaniesz korzystać.  

 
 Co więcej jeżeli chcesz możesz zapisać się do naszych grup 

rodzinnych lub działalności społecznych.  
 
 
 
 



 

Family08                                                                                              POLISH 

6 

W jaki sposób mogę dowiedzieć się czegoś więcej na temat 
organizacji Home-Start? 
 
 
Aby dowiedzieć się czegoś więcej możesz skontaktować się 
i porozmawiać się ze swoim lokalnym oddziałem organizacji Home-Start: 
 

 
 
 
Aby dowiedzieć się czegoś więcej i zlokalizować lokalny oddział organizacji 
Home-Start odwiedź naszą stronę internetową pod adresem:  
www.home-start.org.uk 
 
 
Zadzwoń pod numer naszej darmowej linii 
0800 068 63 68 
 
W całej Wielkiej Brytanii tysiące wolontariuszy organizacji Home-Start co 
tydzień odwiedza rodzinny w ich domach, wspiera rodziców w różnorodnych 
sytuacjach jak np. odizolowanie, utrata bliskiej osoby, poród mnogi, choroba, 
niepełnosprawność lub też trudności w byciu rodzicem. Oferują wolne od 
osądów praktyczne i emocjonalne wsparcie i pomoc w budowaniu zaufania 
rodziny i zdolności to radzenia sobie z przeciwnościami losu. Organizacja 
Home-Start oferuje więcej usług i więcej wolontariuszy wspierających większą 
liczbę rodzin niż jakakolwiek inna instytucja charytatywna w Wielkiej Brytanii. 
 
 
Zarejestrowane biuro organizacji:  Home-Start UK, The Home-Start Centre  
    8-10 West Walk, Leicester, LE1 7NA 
    T: 0116 258 7900. F: 0116 258 7901. 
     E: info@home-start.org.uk 
 
 

Home-Start UK, spółka z o.o. do sumy gwarancyjnej, numer spółki5382181.  

Zarejestrowana instytucja charytatywna w Anglii i Walii o numerze 1108837 i 
w Szkocji o numerze SC039172. 
 

 


