
Propozycja rozwoju służb wczesnego reagowania i działań 
zapobiegawczych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w South 
Gloucestershire 
 
Wstęp 
Rada South Gloucestershire prowadzi obecnie rewizję służb pomocy dzieciom, młodzieży i 
rodzinom, a szczególnie osobom wymagającym dodatkowej pomocy i narażonych z różnych 
przyczyn na utrudnienia w osiągnięciu swego potencjału lub najlepszej jakości życia. 
 
Podstawowe formy pomocy objęte obecnymi konsultacjami to: 

Komponent 1: Zintegrowane służby pomocy dla małych dzieci 
Komponent 2: Ukierunkowana pomoc dla rodziców i rodzin 
Komponent 3: Zintegrowane służby wspierania młodzieży 

 
Pragniemy poznać opinie mieszkańców dotyczące każdego z wymienionych komponentów. 
Konsultacje dotyczące proponowanych działań kończą się 25 maja 2012 r. Opinie 
mieszkańców zostaną uwzględnione przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Wdrażanie 
ewentualnych zmian najprawdopodobniej zacznie się w kwietniu 2013 r. 
 
Propozycje niniejsze wchodzą w skład programu reform mających na celu ponowne skupienie 
wysiłków rady jako władz lokalnych poprzez następujące działania: 

•  świadczenie usług wspólnie z innymi podmiotami, jeżeli prowadzi to do poprawy 
wyników 

•  świadczenie usług wysokiej jakości i w sposób opłacalny przy ograniczeniu do 
minimum biurokracji, eliminacji podwajania zasobów oraz redukcji niepotrzebnych strat 
i złożonych procedur 

•  umocnienie roli władz jako podmiotu umożliwiającego i zlecającego świadczenie usług 
•  zapewnienie wyboru usług mieszkańcom, osobom korzystającym z usług i klientom, 

gdy jest to możliwe 
 
Opłacalność i wydajne wykorzystanie środków w świadczeniu naszych usług jest szczególnie 
istotne, gdyż rada musi dokonać oszczędności w wydatkach wysokości 43 milionów funtów w 
najbliższych trzech latach. Do tej pory uzgodniono oszczędności w kwocie ponad 24 miliony 
funtów. Propozycje zawarte w niniejszym dokumencie przyczynią się do dalszych 
oszczędności w wydatkach rady w wysokości 1,65 miliona funtów. Modyfikacja usług 
umożliwi nam poprawę ich jakości oraz oszczędność. 
 
Sposób uzyskania dodatkowych informacji i przekazywania opinii 
 
Oczekujemy na opinie mieszkańców związane z propozycjami przedstawionymi w niniejszym 
omówieniu. Swymi opiniami można się podzielić wypełniając jedną z ankiet dostępnych na 
naszej stronie internetowej: www.southglos.gov.uk lub można przesłać opinie na adres: 
E-mail: consultation@southglos.gov.uk  
Listownie na adres: FREEPOST RRZE-CTRG-TJLJ, South Gloucestershire Council, CYP 
Consultation, Council Offices, Castle Street, Thornbury, Bristol, BS35 1HF 
Telefonicznie: 01454 864900 
 



Organizowane będą również spotkania, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej 
i zadać dodatkowe pytania dotyczące proponowanych zmian. 

• 19 marca od godz. 19:00 do 21:00 w Filton Community Centre, Elm Park, Filton 
•  21 marca od godz. 10:00 do 12:00 w Kingswood Civic Centre 
•  22 marca od godz. 14:00 do 16:00 w Turnberries Community Centre, Thornbury 
•  27 marca od 19:00 do 21:00 w The Grange School, Warmley 
•  29 marca od 19:00 do 21:00 w Ridings International Winterbourne Academy 
•  2 kwietnia, od godz. 19:00 do 21:00 w Shireway Community Centre, Yate 

 
Na naszej stronie internetowej poświęconej konsultacjom www.southglos.gov.uk można 
znaleźć pełną dokumentację konsultacji, w tym dodatkowe informacje o budżecie, często 
zadawane pytania, informacje o obiektach oraz formularze składania ofert.  
 
Proponowane działania 
 
Rada stara się o zapewnienie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom zintegrowanych, 
dostępnych i odpowiednich usług oraz pomocy mających na celu zapewnienie im 
bezpieczeństwa, zdrowia oraz realizacji ich potencjału. 
 
W chwili obecnej nasze służby nie zawsze docierają do najbardziej potrzebujących. 
Przykładowo, w ubiegłym roku ośrodki dla dzieci dotarły jedynie do 9% rodziców samotnie 
wychowujących dzieci w wieku od 0 do 4 lat i jedynie 20% młodzieży korzystało regularnie z 
ośrodków młodzieżowych. 
 
W związku z powyższym zamierzamy od tej pory położyć nacisk na starania o zapewnienie 
pomocy osobom najbardziej potrzebującym, zamiast wszystkim, oraz o zapobieganie 
problemom zamiast reagowanie na nie. 
 
Nasze prace powinny się koncentrować w przyszłości na zintegrowanych wczesnych 
działaniach interwencyjnych skierowanych na osoby najbardziej potrzebujące oraz na 
zapobieganiu problemów ich dotyczących. Cele te zamierzamy osiągnąć przy współpracy 
nowych zespołów wielodyscyplinarnych oraz na świadczeniu pomocy w ramach programów o 
udowodnionej skuteczności. Planujemy również opracowanie nowych metod zlecania usług 
podwykonawcom zewnętrznym. 
 
Proponowane przez nas działania stanowią kontynuację i rozwój usług świadczonych obecnie 
dzieciom, młodzieży i rodzinom. Dzielą się one na trzy obszary: 
 



Komponent 1: Opracowanie lepszego programu Ośrodków dla Dzieci w 
rejonach South Gloucestershire, w których mieszka najwięcej 
potrzebujących rodzin  
 
Proponujemy dalsze finansowanie przez radę Ośrodków dla Dzieci w następujących sześciu 
regionach: 

• Cadbury Heath 
• Filton 
• Kingswood 

• Patchway 
• Staple Hill 
• Yate / Dodington 

 
Każdy ośrodek prowadzić będzie różnorodne zajęcia dostosowane do potrzeb miejscowej 
społeczności oraz będzie zapewniać usługi w terenie w najbliższej okolicy. Usługi obejmować 
będą dostęp do powszechnego wsparcia dla dzieci w pierwszych latach życia, wczesną 
pomoc dla rodzin najbardziej potrzebujących oraz dostęp do Służb Wsparcia Rodzin (patrz 
Komponent 2) w celu wspomagania rodziców w zdobywaniu umiejętności wychowawczych 
oraz wzmacnianiu rodziny jako skutecznie funkcjonującej jednostki. 
 
Program dodatkowej pomocy ukierunkowanej na dzieci i rodziny zagrożone trudnościami w 
osiągnięciu swego potencjału i najlepszej jakości życia będzie również zlecany przez sześć 
ww. Ośrodków dla Dzieci. Będzie on obejmować wsparcie dla określonych grup, w tym 
rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz 
nieletnich rodziców. 
 
Mimo iż proponowane jest skoncentrowanie środków rady w sześciu priorytetowych rejonach, 
naszym zamiarem jest dalsze udzielanie wsparcia małym dzieciom i ich rodzinom przez 
pozostałe ośrodki. W każdym z pozostałych ośrodków proponujemy przeprowadzenie 
negocjacji z odpowiednimi organizacjami partnerskimi mających na celu przekazanie kontroli 
nad nimi innym organizacjom lokalnym. Organizacje tego typu to rady miast i parafii, szkoły, 
organizacje dobroczynne, spółki użyteczności publicznej, spółdzielnie pracownicze i firmy 
prywatne. 
 
Rada i CVS South Gloucestershire udzielą odpowiedniego wsparcia tym organizacjom w 
opracowaniu planu biznesowego dalszej działalności ośrodków z korzyścią dla dzieci i ich 
rodzin. 
 
W latach 2013/14 udostępniony zostanie niewielki fundusz przejściowy na cel wdrożenia 
uzgodnionego planu przejęcia i prowadzenia działalności ośrodków. Jeżeli nie zgłoszą się 
żadne organizacje chętne do przejęcia ośrodków, przewiduje się, że konieczne będzie ich 
zlikwidowanie. 
 
Proponujemy utrzymanie ośrodka dla dzieci w Yate West Gate pod kontrolą rady jako 
ośrodka nadzorowanego kontaktu dla dzieci i młodzieży znajdujących się pod opieką władz 
lokalnych. 
 



Komponent 2: Powstanie Służb Wsparcia Rodzin w celu udzielania 
ukierunkowanej pomocy rodzicom, opiekunom i ich rodzinom we wzmacnianiu 
rodziny jako skutecznie funkcjonującej jednostki.  
 
Pragniemy przyczynić się do zapewnienia dzieciom dorastania w silnych jednostkach 
rodzinnych. 
Proponujemy powstanie nowych Służb Wsparcia Rodzin współpracujących ściśle ze 
szkołami, ośrodkami dla dzieci oraz innymi służbami pomocy małym dzieciom w jak 
najwcześniejszym identyfikowaniu rodzin oraz rodziców i/lub opiekunów najbardziej 
potrzebujących pomocy oraz w udzieleniu im odpowiedniego wsparcia. 
 
Służby Wsparcia Rodzin prowadzić będą następujące działania: 

• Identyfikowanie rodziców i rodzin potrzebujących pomocy, ocena ich potrzeb, 
monitorowanie postępów i ocena powodzenia w osiągnięciu wyznaczonych celów 

• Udzielenie bezpośredniej pomocy poszczególnym rodzicom lub opiekunom poprzez 
wsparcie indywidualne oraz pomoc w spełnianiu przez nich roli rodziców/opiekunów. 
Obejmować to będzie specjalne formy pomocy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 
oraz dla niepełnosprawnych rodziców 

• Ocena potrzeb rodziny przy zastosowaniu Wspólnych Ramowych Kryteriów Oceny w 
celu zaplanowania skoordynowanego programu pomocy. Działania będą się 
koncentrować na wspieraniu rodziny w staraniu o samodzielne rozwiązanie problemów 
i uniknięcie interwencji społecznych służb ochrony dzieci 

• Zapewnienie szerokiego wachlarza form wsparcia od kursów dla rodziców po bardziej 
intensywne formy pomocy dla rodzin o złożonych problemach. Formy wsparcia 
obejmować będą pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb, zajęcia grupowe 
oraz wsparcie związane z poszczególnymi problemami, np. w przygotowaniu do 
szkoły, problemów wychowawczych i związanych z dorastaniem oraz, w razie 
potrzeby, dostęp do Ośrodków dla dzieci oraz Ukierunkowanych służb pomocy dla 
młodzieży 

• Zapewnienie niezależnych i rzetelnych informacji, porad i wskazówek dotyczących 
różnorodnych problemów, w tym poradnictwo zawodowe i planowanie na przyszłość 

• W przypadkach, w których rodzina jest już objęta wsparciem społecznych służb 
pomocy dzieciom, udzielenie wsparcia w rozwiązywaniu ewentualnych trudności, 
zapobieganie narastaniu problemów oraz uniknięcie procedur formalnej opieki 
społecznej nad dziećmi, jeżeli będzie tego wymagać dobro dziecka. 

 



Komponent 3: Utworzenie Zintegrowanych Ukierunkowanych Służb 
Wsparcia dla Młodzieży spełniających potrzeby najbardziej potrzebujących 
nastolatków zagrożonych trudnościami w osiągnięciu potencjału lub 
najwyższej jakości życia, we współpracy z organizacjami partnerskimi w 
celu zapewnienia wszystkim młodym ludziom dostępu do różnorodnych i 
konstruktywnych zajęć 
 
Proponujemy zastąpienie obecnych instytucji i placówek zarządzanych osobno i 
świadczących usługi związane ze wspieraniem młodzieży w dziedzinach pracy, informacji, 
poradnictwa, zdrowia seksualnego / ciąż u młodocianych, uzależnień oraz sądów dla 
nieletnich przez scalone Ukierunkowane Służb Wsparcia Młodzieży. Ich zadaniem będzie: 
 

• zapewnienie wykorzystania dostępnych środków na potrzeby najbardziej potrzebującej 
młodzieży zagrożonej trudnościami w osiągnięciu potencjału lub najwyższej jakości 
życia 

• jak najwcześniejsze i jak najskuteczniejsze interweniowanie w celu rozwiązania 
problemów utrudniających młodzieży osiągnięcie ich potencjału 

• ograniczenie liczby młodych ludzi wymagających kosztownych specjalistycznych 
usług, w tym osób wymagających opieki władz lokalnych 

• zwiększenie liczby młodych ludzi z powodzeniem kontynuujących naukę lub szkolenia 
zawodowe prowadzące do zdobycia stałego zatrudnienia. 

 
Rada pragnie jednocześnie współpracować z organizacjami partnerskimi, aby: 

• umożliwić jak największej liczbie młodych ludzi korzystanie z różnorodnych 
konstruktywnych zajęć w dogodnych lokalizacjach finansowanych z różnorodnych 
źródeł 

• zapewnienie młodym ludziom możliwości wpływu na różnorodne zajęcia dostępne w 
najbliższej okolicy, aktywnego udziału w społecznościach lokalnych oraz 
zaangażowania ich w proces decyzyjny 

• promowanie szerokiej gamy dostępnych form aktywności oraz zachęcanie jak 
największej liczby młodych ludzi do korzystania z pojawiających się szans i możliwości 

• zapewnienie młodym ludziom, szczególnie osobom zagrożonym niskimi osiągnięciami, 
dostępu do programów zajęć wysokiej jakości oraz umożliwienie im udziału w nich. 

 
Proponujemy przeprowadzenie negocjacji z odpowiednią liczbą organizacji partnerskich z 
zamiarem przekazania wszystkich ośrodków młodzieżowych znajdujących się w posiadaniu 
władz lokalnych pod kontrolę organizacji lokalnych. 
 
W przypadku ośrodków młodzieżowych, których władze lokalne nie są właścicielem, 
będziemy się starać o przekazanie dzierżawy lub umowy najmu organizacji lokalnej. 
 
Wszystkie organizacje zainteresowane możliwością przejęcia obiektów objętych niniejszym 
wnioskiem proszone są o zgłaszanie ofert na formularzu dostępnym na stronie internetowej 
konsultacji. 
 
Jeżeli nie zgłoszą się żadne organizacje chętne do przejęcia ośrodków, przewiduje się, że 
konieczne będzie ich zlikwidowanie. 



 
Rada i CVS South Gloucestershire udzielą odpowiedniego wsparcia organizacjom lokalnym w 
opracowania planu biznesowego dalszej działalności tych obiektów z korzyścią dla młodzieży. 
Wsparcie to obejmować będzie identyfikowanie alternatywnych źródeł dochodu na 
finansowanie konstruktywnych zajęć oraz innych potencjalnych zastosowań pomieszczeń. 
 
Rada udzieli organizacjom wspierającym dotacji na prowadzenie konstruktywnych zajęć dla 
młodzieży. 
 
Działająca obecnie strona internetowa „Youth Unlimited” zostanie rozbudowana w celu 
promocji różnorodnych zajęć dla młodych ludzi, w tym możliwości wpływania na procesy 
decyzyjne i udziału w nich. Udostępnione zostaną środki ułatwiające współpracę włącznie z 
dalszym rozwojem Rady Młodzieży w South Gloucestershire oraz udzielanie akredytacji 
młodzieży, włącznie z udziałem w Konkursie im. Księcia Edynburga. 
 


