Barnardo's Coventry i Warwickshire Serwis Praw Dziecka
Adwokatura
Czy jesteś młodym człowiekiem (lub opiekujesz sie młodą osobą) pod opieka lokalnej opieki
społecznej, czy jesteś zaangażowany w konferencję na temat ochrony dzieci, konferencję grupy
rodzinnej lub bezdomnym w wieku 16/17 lat? Czy czujesz się sfrustrowany, nieszczęśliwy, nikt cię nie
chce wysłuchac? Czy masz problemy w kontaktach miedzyludzkich, chciałbyś uzyskać pomoc w
sprawie kontaktów, spotkań, problemów w domu, chciałbyś złożyć skargę?

Jeśli jesteś pod opieka społeczną, masz pracownika socjalnego z Coventry lub Warwickshire (bez
względu na to, w jakim miejscu kraju mieszkasz) i masz powyższy problem, możesz kwalifikować się o
pomoc adwokata. Rola adwokata polega na reprezentowaniu twoich potrzeb i uczuć, aby upewnić
się że rozumiesz decyzje dotyczące Ciebie i aby osiągnąć własną samorealizację. Możemy spotkać się
z Tobą tam, gdzie czujesz się najlepiej i pracować elastycznie, aby zrozumieć twoje potrzeby.
Reprezentujemy Cię, więc wszystkie informacje, które znamy pochodzą od Ciebie. Zawsze dzielimy
się z Tobą calą naszą wiedzą. Poniżej wymienione są rodzaje problemów, którymi się zwykle
zajmujemy:
• Przegląd lokalnej opieki społecznej i inne spotkania
• Skargi
• Plan opieki
• Trudności z umieszczeniem
• Ocena przejscia
• Problemy prawne
• Inne!

Jeśli nie znajdujesz się pod opieką społeczna, ale masz pracownika socjalnego w Coventry lub
Warwickshire, być może będziemy mogli pomóc Ci w konferencjach na temat ochrony dziecka,
rodzinnych konferencjach, formalnych zażaleniach lub ocenach osob 16/17 letnich bezdomnych.

Służba praw dziecka Barnardo’s jest niezależna, pracująca w zaufaniu z młodą osobą i dostepna za
jednym telefonem! Możemy przyjmować polecenia przez telefon od kogokolwiek, o ile posiadamy
zgodę młodej osoby. Nie mamy listy osób oczekujących. Zadzwoń pod numer 02476 372596 (lub
bezpłatny numer 0800 0272118) lub wyślij e-mail na adres:
coventry&warwickshirecrs@barnardos.org.uk w celu omówienia potrzeb lub uzyskania porady.

Osoby Odwiedzające

Nasz Serwis Niezależnych Osób Odwiedzających zapewnia zaprzyjaźnionych wolontariuszy zwanych
Osobami Odwiedzającymi (OO), które spędzają kilka godzin w miesiącu, zaprzyjaźniając się z

dzieckiem lub młodą osobą, która jest objęta opieką przez władze lokalne i korzysta z dodatkowego
wsparcia, jeśli zechce.
Osoba odwiedzająca jest rekrutowana, szkolona i wspierana przez Barnardo’s, aby zapewnić
długotrwałą i pomocną relację w związku z opieką nad dziećmi i młodzieżą. OO nawiązują trwały i
zaufany związek z dzieckiem lub młodą osobą, do której są dopasowani podczas swoich regularnych
comiesięcznych wizyt. OO może sprawić prawdziwą zmianę mile spędzając razem czas, dzieląc się
wspólnym hobby, sportem lub innymi zainteresowaniami takimi jak spacery w parku; wycieczki, np.
do kina, parku, na kręgle i na wspólnej zabawie!
Mamy nadzieję, że po dopasowaniu OO będzie mogła wspierać młodą osobę, dopóki ona nie
odejdzie z opieki socjalnej jak i rownież pózniej, jeśli taka będzie wola młodego człowieka.

Mogę porozmawiać z moją Osobą Odwiedzajacą o różnych problemach. Mamy też razem czas na
żarty i zabawę.

Jeśli pracujesz z dzieckiem lub młodą osobą, która mogłaby skorzystać z Bernardo’s lub jesteś
zainteresowany wolontariatem, skontaktuj się z działem praw dziecka pod numerem 02476 372596
(bezpłatnym numerem telefonu 0800 0272118) lub wyślij do nas e-mail na adres:
coventry&warwickshirecrs@barnardos.org.uk aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli jesteś dzieckiem lub młodą osobą pod opieką i chciałbyś spotkać się z osobą odwiedzajacą,
poproś swojego pracownika socjalnego lub niezależnego rzeczoznawcę, który przewodniczy twoim
spotkaniom przeglądowym serwisu socjalnego.

