
Przewodnik  
dla  dzieci

Witamy  w



Imię :

Imię  i  nazwisko  pracownika  socjalnego:

Telefon :

Imię  i  nazwisko  rodzica  zastępczego:

Numer  telefonu  pracownika  socjalnego:

Adres :

W  przeciwieństwie  do  władz  lokalnych,  które  pracują  z  

opiekunami  zastępczymi  i  osobami  adoptującymi,  w  

Fostering  People,  wspieranie  to  wszystko,  co  robimy.

Zebraliśmy  informacje,  które  naszym  
zdaniem  mogą  być  dla  Ciebie  przydatne.  
Spójrz  na  pytania  z  rodzicem  zastępczym.  
Możesz  rysować  obrazki,  pisać  notatki  lub  
umieszczać  naklejki,  które  pomogą  Ci  
zapamiętać  odpowiedzi.

Osoby  zastępcze  nie  są  częścią  Opieki  
Społecznej  dla  Dzieci,  jesteśmy  niezależni.

Czasami  możesz  czuć  się  zdezorientowany  
tym,  co  się  z  tobą  dzieje  i  wydaje  się,  że  jest  
w  to  wiele  osób.  Dla  nas  w  Fostering  People  
ważne  jest,  aby  znaleźć  rodzinę,  która  może  
się  tobą  opiekować  i  sprawić,  że  poczujesz  
się  bezpieczny  i  szczęśliwy.

Witamy  w
Wspieranie  ludzi
Fostering  People  został  
stworzony  specjalnie  dla  dzieci  takich  jak  ty.



Przeczytaj  tę  broszurę  ze  Smilo  
i  swoim  rodzicem  zastępczym.

Poznaj  Smilo

Przybrany  rodzic  Smilo  chce  wiedzieć  wszystko  o  Smilo,  Smilo  
używa  tej  broszury,  aby  pomóc  im  dzielić  się  z  nimi  informacjami  
i  razem  przeglądają  broszurę.

Twój  rodzic  zastępczy  również  będzie  chciał  wiedzieć  o  Tobie  
wszystko,  aby  wiedział  o  wszystkim,  co  lubisz  i  czego  nie  lubisz,  
i  co  jest  dla  Ciebie  ważne.

To  maskotka  Fostering  People,  
Smilo  ma  7  lat  i  po  raz  pierwszy  
zamieszka  w  rodzinie  zastępczej.

Co  najbardziej  
podobało  Ci  się  w  

miejscu,  w  którym  mieszkałeś?

Czy  jest  coś,  co  ci  się  
nie  podobało?

Jak  było  tam,  gdzie  

kiedyś  mieszkałeś?



O  mnie

Mój  kolor  oczu  to :

Moja  fryzura  to:

Mój  wiek  to :

Mój  kolor  włosów  to:

Ja  jestem cm  wzrostu

Narysuj  tutaj  swoje  zdjęcie  lub  przyklej  

zdjęcie.



Pożegnanie  jest  trudne
Zaznacz  twarz,  aby  pokazać,  jak  się  
czułeś,  gdy  pożegnałeś  się  z  kimś  wyjątkowym?

Jak  się  dziś  czujesz?

Kiedy  jestem  smutny ...

Kiedy  jestem  szczęśliwy,  lubię….



Czy  są  jakieś  zasady  panujące  w  domu?

Jak  długo  zostanę?

Co  to  jest  wspieranie?

Co  oznacza  „opiekować  się”?

Jakie  są  plany  dotyczące  mojej  opieki?

Czy  znasz  inne  dzieci  lub  znane  osoby,  
które  są  lub  były  pod  opieką?

Rzeczy,  które  chcę  zachować  w  swoim  pokoju:

Czy  wiesz,  że  Eddie  Murphy  (Donkey  in  Shrek)  i  
Neil  Morrisey  (Bob  the  Builder)  byli  pod  opieką?

Bycie  „opieką”  oznacza  pozostawanie  pod  opieką  
innej  rodziny,  gdy  twoja  własna  rodzina  nie  jest  w  
stanie  się  tobą  opiekować.

Opieka  zastępcza  oznacza  mieszkanie  z  inną  
rodziną,  która  została  przeszkolona,  aby  opiekować  
się  tobą  i  pomagać  we  wszystkim,  czego  dzieci  uczą  
się  w  miarę  dorastania.



Rzeczy, które sprawiają, że się boję...

Jaki jest twój dom zastępczy?

Co lubisz najbardziej?

Co sprawia Ci trudność?

Rzeczy, które sprawiają, że się boję...



Twoja  własna  rodzina,  

którą  czasami  możesz  
widywać

Jeśli  chcę  złożyć  reklamację,  co  mam  
zrobić?

Jeśli  jestem  prześladowany,  co  mam  zrobić?

Pracownik  ds.  osób  

zastępczych,  który  będzie  

wspierać  Ciebie  i  Twoją  rodzinę  zastępczą

Twój  rodzic  zastępczy  

na  wakacjach  lub  zastępstwie

Pracownik  socjalny  

(w  celu  wsparcia)

Kluczowi  ludzie

Ty  i Twoja  
rodzina  
zastępcza

Kto  sprawdzi,  czy  
wszystko  w  porządku?

Więcej  informacji  na  temat  skarg  można  znaleźć  na  

stronie  internetowej  naszych  dzieci  
www.fosteringpeople.co.uk/kidzone/

Porozmawiaj  z  nimi  i  powiedz  im,  z  czego  nie  jesteś  
zadowolony,  a  oni  spróbują  to  rozwiązać.  Jeśli  nie  jesteś  
szczęśliwy,  możesz  (lub  oni)  porozmawiać  ze  swoim  szefem.  
Jeśli  potrzebujesz  dalszej  pomocy,  zapytaj  o  reklamacje.

Ta  strona  internetowa  jest  pełna  wszelkiego  rodzaju  
przydatnych  informacji,  które  mogą  Ci  pomóc.  Możesz  nawet  
wysłać  nam  wiadomość  bezpośrednio.  Poproś  swojego  
rodzica  zastępczego  o  pomoc,  jeśli  jej  potrzebujesz.  Na  końcu  
tej  broszury  znajduje  się  również  kilka  przydatnych  adresów  
i  numerów  telefonów.

Osoby  zastępujące  mają  procedurę  składania  skarg,  która  
pozwala  dzieciom  i  młodym  ludziom  zadawać  pytania  
dotyczące  tego,  co  się  z  nimi  dzieje,  oraz  informować  nas,  
jeśli  coś  nie  jest  w  porządku.  Może  dotyczyć  twojego  rodzica/
rodziców  zastępczych,  pracownika  socjalnego  lub  szkoły.

Jeśli  uważasz,  że  jesteś  prześladowany,  powiedz  komuś,  
komu  ufasz,  kto  może  ci  pomóc,  na  przykład  rodzicowi  
zastępczemu,  przyjacielowi  lub  nauczycielowi.  Jeśli  jesteś  
zastraszany  przez  rodzica  zastępczego  lub  osobę,  która  się  
tobą  opiekuje,  musisz  powiedzieć  o  tym  swojemu  pracownikowi  
socjalnemu  lub  innej  osobie  dorosłej,  której  ufasz,  a  uzyskają  
pomoc.



Kim  są  ludzie,  którzy  mnie  widzą?

Moje  ulubione  rzeczy  do  jedzenia  to...Rzeczy  które  lubię  robić...Jak  nazywa  się  szkoła,  do  której  pójdę?



Zrobią  wszystko,  co  w  ich  mocy,  aby  pomóc  Ci  brać  udział  w  
działaniach  w  ramach  Fostering  People  oraz  mieć  głos  we  własnych  
recenzjach  i  brać  udział  w  działaniach,  które  Cię  interesują.

Więcej  informacji  na  temat  Obietnicy  Rozgwiazdy  znajduje  się  na  naszej  
stronie  internetowej  dla  dzieci:

www.fosteringpeople.co.uk/kidzone

Obietnica  rozgwiazdy

Zanim  pójdę  spać  lubię...

Wszyscy  nasi  rodzice  zastępczy  przyjmują  
obietnicę  rozgwiazdy.

W  ten  sposób  obiecują  wysłuchać  Ciebie  i  
Twoich  opinii,  opiekować  się  Tobą  i  chronić  
Cię  oraz  zrobić  wszystko,  co  w  ich  mocy,  aby  
poprawić  Twoje  doświadczenie  życia  w  
rodzinie  zastępczej.

Mój  czas  spania  to...



Przydatne  dane  kontaktowe

Linia  ochrony  dzieci  NSPCC

Zostań  -  organizacja  charytatywna  dla  młodych  osób  pod  opieką

Pełnomocnik  ds.  dzieci  w  Anglii  0844  800  9113

Linia  dziecięca

Dla  rodzica  zastępczego:  
Poświęć  trochę  czasu  na  zapoznanie  

się  z  książką  ze  swoim  przybranym  
dzieckiem,  mamy  nadzieję,  że  
pomoże  to  im  się  zadomowić.  
Broszura  zawiera  przydatne  
informacje  i  sekcje,  które  może  

wypełnić  Twoje  dziecko  zastępcze.

Zapewnienie  jakości  dla  osób  wspierających  0115  
945  5445  Od  poniedziałku  do  piątku  9.00-17.00

Opieka  nad  ludźmi  ograniczona

Linia  dziecięca  dla  młodych  osób  pod  opieką

Dyrektor  ds.  praw  dziecka  -  Ofsted

Bezpłatna  rozmowa  0800  88  44  44

Droga  Welbeck

Od  poniedziałku  do  piątku  15:30  -  21:30

www.fosteringpeople.co.uk/kidszone

Bezpłatny  numer  0800  528  0731

West  Bridgford

Bezpłatna  rozmowa  0800  623  2033

Bezpłatny  numer  0800  1111  
24  godziny

Nottingham

Od  poniedziałku  do  piątku  10:30  -  15:00

Bezpłatna  rozmowa  0808  800  5000

NG2  7QW  
0800  077  8159

Punkt

Apartament  D




