
 

Nasze propozycje dot. ‘Family Hubs’ 
Styczeń - luty 2021 

 

W tym dokumencie używamy określenia ‘Family Hubs’ (centra 

rodzinne). Jednak nazwa nie jest jeszcze przesądzona i 

chcielibyśmy usłyszeć Państwa propozycje, jak nazwać ten model 

w przyszłości. 
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Dlaczego Twoja opinia jest ważna? 
Wczesna pomoc, nazywana też wczesnym wsparciem, jest pomocą udzielaną 

rodzinie w momencie, gdy pojawia się problem. Może być udzielona na każdym 

etapie życia dziecka lub młodej osoby. 

Poprzednio pytaliśmy o Państwa opinie w zakresie przeprojektowania usług 

wczesnego wsparcia w Kirklees. W rezultacie zalecono: 

• Aby istniały cztery centralne „huby” (centra) w obrębie Kirklees 

• Aby istniały cztery ośrodki dziecięce 

Co zrobiliśmy do tej pory? 
• We współpracy z innymi podmiotami świadczącymi wczesną pomoc stworzyliśmy 

Strategię Wczesnej Pomocy w Kirklees 2018 

• Zapewniliśmy szereg usług w zakresie wczesnej pomocy dla rodzin z dziećmi w 

wieku 0-19 lat (lub do 25 lat, dla młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi lub niepełnosprawnością). Są one świadczone przez władze lokalne, 

organizacje wolontariackie i społecznościowe, służbę zdrowia i niektóre najęte 

podmioty, począwszy od ukierunkowanego wsparcia w domu rodzinnym i pracy 

grupowej, po działania świadczone w społeczności, np. 
• Usługi wczesnego wsparcia powinny w 

większym stopniu wykorzystywać 

lokalizacje dostępne w terenie, aby były 

elastyczne i mogły być oferowane w 

różnych miejscach, tam gdzie są 

najbardziej potrzebne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Huddersfield 

 

Batley i 

Spenborough 

 
 
 
 
 

Dewsbury 

 i Mirfield 

      Detached Youth Work and Play 

• Opracowaliśmy multi-instytucjonalne podejście do wniosków o wczesną 

pomoc przy użyciu Panelu Wsparcia Multi-Instytucjonalnego. 

• Podjęliśmy pracę ze szkołami i stworzyliśmy 16 ośrodków w terenie. 

Jak wygląda model „Family Hubs” 
Model ma być elastyczny i gotowy do reakcji, wspierający rodziny z dziećmi w wieku  

0-19 lat (do 25 w przypadku młodych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

lub niepełnosprawnością), które potrzebują pomocy w danym miejscu i czasie, czy to 

w formie online przez  serwisy społecznościowe, bezpośrednio w domu rodzinnym, w 

grupie, używając ośrodka „Family Hub”, w budynku szkoły, budynku użyteczności 

publicznej lub na miejscowym placu zabaw . 

Naszym celem jest pomoc rodzinom, dzieciom i młodym osobom w obrębie ich całego 

życia. Oznacza to świadczenie pomocy oczekującym na dziecko mamom i ich 

rodzinom, przez czas dzieciństwa i młodym ludziom na progu samodzielnego życia.
Kirklees - obszary wiejskie 

( Colne & Holme Valleys, 
Denby Dale i Kirkburton) 

 
 
 
 
 
 
Zrobiliśmy duży postęp we  
wprowadzaniu tych zmian i istnieje szeroka gama wysokiej jakości wsparcia dla 
rodzin. Obecnie finalizujemy kolejne kroki, tak aby pomoc dostępna w lokalnych 
społecznościach była możliwie najwyższej jakości. 
Państwa opinie będą miały wpływ na sposób naszego działania. Wykorzystamy je, 
aby potrzebna pomoc dotarła do Państwa w najbardziej dogodnej formie. Może 
to być w formie online, w lokalnym budynku lub bezpośrednio w Państwa domu. 
Chcemy stworzyć dla Państwa odpowiedni zestaw form pomocy. 

Aby móc świadczyć pomoc najskuteczniej, podzieliliśmy Kirklees na 4 obszary: 

• Dewsbury i Mirfield 

• Batley i Spen 

• Huddersfield 

• Kirkles - tereny wiejskie (Colne Valley i Holme Valley, Denby Dale i Kirkburton) 
 

W każdym z wymienionych wyżej obszarów są już ośrodki dziecięce. Są to: Dewsbury 
Moor; Birstall & Birkenshaw (Fieldhead Co-location Centre);  Chestnut Centre; i Ratusz 
w Slaithwaite . 

Proponujemy, aby te ośrodki dziecięce były wykorzystywane do koordynowania 
oferowanych działań, ALE pomoc będzie świadczona z różnych lokalizacji na całym 
obszarze, które mogą się zmieniać  i będą zależeć od lokalnego zapotrzebowania. 

Więcej informacji o tej propozycji można znaleźć w raporcie, który został omówiony 

na posiedzeniu Zarządu w grudniu 2020. 

http://www.kirkleessafeguardingchildren.co.uk/managed/File/Early%20Support/Early%20support%20partnership%20strategy%20(FINAL).pdf
http://democracy.kirklees.gov.uk/documents/s39199/Item%2012%20201215%20Family%20hubs%20cabinet%20paper%20final.pdf
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Batley & 
Spen 

20/01/21 

18.00 - 19.00 

Dewsbury & 

Mirfield 
21/01/21 

18.00 - 19.00 

Huddersfield 

27/01/21 

18.00 - 19.00 

Kirklees - obszary 
wiejskie/ The 

Valleys  
03/02/21 

18.00 - 19.00 

Jaka pomoc będzie dostępna? 
Proponowany model ma być zbudowany na bazie obecnej oferty Early Support 

Partnership (Partnerstwo dla Wczesnego Wsparcia) i pracy centrów terenowych, 

z uwzględnieniem funkcjonujących już tam podmiotów. Będzie on łączył osoby  i 

organizacje, uwzględniając sposoby, w jaki ludzie już sobie pomagają, obecność 

lokalnych podmiotów świadczących tę pomoc, warunki życia na danym obszarze i 

Państwa priorytety, miejscowe potrzeby oraz podmioty, które mogą pomóc w ich 

zaspokojeniu. 

Będzie on łączył usługi w każdym obszarze podlegającym pod dany ośrodek, na 

przykład położnictwo, wizyty lekarskie, pielęgniarstwo szkolne, wsparcie rodziny, 

rodzicielstwo, posiedzenia grup rodzinnych, wczesne lata, pracę z młodymi ludźmi, 

wolontariat i usługi społeczne, ośrodki w szkołach i w terenie, opiekę psychologiczną, 

pomoc w wejściu na rynek pracy, sprawy mieszkaniowe, doradztwo w zakresie 

zasiłków, kwestie niedoboru żywności i energii. Proponuje się, aby pomoc na każdym 

obszarze zawierała: 

• Pomoc w drodze rodzica - od przygotowania do bycia rodzicem, poprzez 

wychowywanie dziecka od maluszka do nastolatka i dalej 

• Możliwości wczesnego uczenia się, takie jak grupy "stay and play", przygotowanie 

do rozpoczęcia nauki w przedszkolu i do rozpoczęcia nauki w szkole 

• Zajęcia dla różnych grup wiekowych; współpraca ze szkołami w celu wspierania 

uczniów i rodzin; porady dla rodzin w zakresie profilaktyki zdrowia 

• Wsparcie dla poszczególnych grup, takich jak młodzi rodzice, rodzice samotnie 

wychowujący dzieci oraz rodziny, w których występują specjalne potrzeby 

edukacyjne lub niepełnosprawność 

• Pomoc rodzinie i pomoc indywidualna w domu 

• Działania i wsparcie dla młodych ludzi, podejmujące trudne tematy, z którymi 

mogą się spotkać w swoim życiu 

• Wsparcie dla osób, które doświadczają takich problemów jak przemoc domowa lub 

nadużywanie alkoholu i substancji odurzających 

• Wsparcie w zakresie zatrudnienia, kształcenia dorosłych, zakwaterowania, 

zasiłków i finansów osobistych; zapobieganie niedożywieniu 

• Będziemy także świadczyć pomoc online z  punktem kontaktowym „one-stop 

shop” lokalnych organizacji świadczących pomoc. Będzie łatwy w użyciu i 

kierował osoby do wsparcia, którego potrzebują. 

Jak można się włączyć? 
• Po przeczytaniu tych informacji, możecie Państwo wypełnić kwestionariusz. 

Spisaliśmy także informacje, które mają odpowiedzieć na wszelkie dodatkowe 

pytania, które mogą się zrodzić w czasie wypełniania ankiety 

• Pytania i uwagi można kierować na adres:integratedearlysupport@kirklees.gov.uk 

• Zorganizujemy specjalne spotkania (online - z powodu obecnych obostrzeń Covid-

19), abyście mogli Państwo osobiście przekazać nam swoje opinie. Osoby pragnące 

w nich uczestniczyć prosimy o informację na adres 

integratedearlysupport@kirklees.gov.uk 

Daty i godziny tych spotkań: 

11.00 - 12.00: 
 

    
 
Sesje wieczorne: 

 

Ostateczny termin przekazania swoich opinii to 26 lutego 2021                    

Zorganizowaliśmy publiczne spotkania  z uwzględnieniem rejonów, aby umożliwić 

dyskusje na temat lokalnych problemów, ale wszystkie spotkania są otwarte dla 

każdego, kto chce wziąć w nich udział i przekazać swoje opinie. 

Kolejne kroki  
Zapoznamy się z każdą otrzymaną odpowiedzią i weźmiemy pod uwagę Państwa 

opinie. Następnie opracujemy ostateczne propozycje dotyczące sposobu 

udzielania Wczesnego Wsparcia. Zostanie to omówione na kolejnym spotkaniu 

Zarządu (głównego organu decyzyjnego w Council) wiosną 2021. 

Jeśli chcą Państwo otrzymać te informację w innym formacie lub języku,     

proszę wysłać maila na adres integratedearlysupport@kirklees.gov.uk 

Dewsbury & 

Mirfield 
02/02/21 

11.00 -12.00 

Batley & 
Spen 

27/01/21 

11.00 -12.00 

Kirklees - obszary 
wiejskie/ The 

Valleys  
21/01/21 

11.00 -12.00 

Huddersfield 

20/01/21 

11.00 -12.00 

http://www.kirklees.gov.uk/beta/working-with-children/pdf/family-hubs-faqs.pdf
http://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=160977860375
mailto:integratedearlysupport@kirklees.gov.uk
mailto:integratedearlysupport@kirklees.gov.uk
mailto:integratedearlysupport@kirklees.gov.uk



