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Wsparcie dla rodziców i opiekunów - z kim mogę się skontaktować, aby uzyskać pomoc z moim
dzieckiem, jeśli sprawy za bardzo się za bardzo?
Istnieje wiele agencji, które mogą pomóc Ci w utrzymaniu Twojego dziecka, jeśli sprawy staną się
trudne. Od czasu do czasu każdy potrzebuje niewielkiej pomocy, a kluczem jest wczesna
interwencja. Poniżej znajduje się kilka przydatnych kontaktów, z których można skorzystać w celu
uzyskania wsparcia i wskazówek w trudnych czasach.
Wczesna pomoc
Ocena wczesnej pomocy (wcześniej znana jako CAF) to ocena dziecka / młodej osoby w kontekście
rodziny i społeczności. Nie jest to kompleksowa, podstawowa lub specjalistyczna ocena i zapewnia
praktykom i rodzinie lepsze zrozumienie początkowe potrzeb dziecka / młodej osoby.
Ocena wczesnej pomocy:
• pomaga zidentyfikować potrzeby dziecka lub młodej osoby
• zapewnia strukturę dla zapisu informacji
• może wspierać skierowania do innych usług
• zapewnia powszechną formę oceny, która będzie dobrze znana dzieciom i młodzieży
• ogranicza powielanie dla praktyków
• zmniejsza wielokrotne oceny młodych ludzi i ich rodzin
• może być udostępniany za zgodą

Zgłoś zagrożone dziecko
• Wykorzystywanie dzieci może wiązać się z obrażeniami ciała, zaniedbaniem lub
wykorzystywaniem emocjonalnym lub seksualnym.
• Nadużycie może się zdarzyć każdemu dziecku z jakiegokolwiek środowiska społecznego lub grupy
etnicznej. Może obejmować rodzica, innego członka rodziny lub kogoś, kogo dziecko dobrze zna.
Lub może to być ktoś, kogo dziecko nie wie.
• Jeśli podejrzewasz lub uważasz, że dziecko cierpi lub może doznać znacznej szkody, w tym
jakiejkolwiek formy znęcania się lub nadużycia, powinieneś zgłosić swoje obawy.
Aby uzyskać dostęp do którejkolwiek z tych usług, skontaktuj się z Sandwell Childrens Trust - 0121
569 2200
Inne użyteczne numery kontaktowe:
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Policja w West Midlands - 101
Władze lokalne ds. Ochrony dzieci w zakresie edukacji - 0121 569 8144
Władca wyznaczony przez władze lokalne - 0121 569 4770
Zespół CSE - 0845 352 8690
Koordynator ds. Zapobiegania ekstremizmowi Sarfraz Khan - 0845 352 7701
Tipton COG - 0121 569 7291
Wednesbury COG - 0121 569 7294
West Bromwich Central COG - 0121 569 7293
West Bromwich North COG - 0121 569 7292
Oldbury COG - 0121 569 7295
Rowley COG - 0121 569 7296
Smethwick COG - 0121 569 7297
Wsparcie online:
www.childline.org.uk
www.nspcc.co.uk
www.sandwell.gov.uk
www.sandwelllscb.org.uk
www.sandwellchildrenstrust.org.uk
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