Health Action Local Engagement

HALE jest organizacją charytatywną
pracującą w dziedzine poprawy zdrowia i
samopoczucia z siedzibą w Shipley. HALE
zdobyła wiele nagród. Pracujemy z ludzmi
w lokalnych wspólnatach, żeby poprawić
im zdrowie i dobre samopoczucie.
HALE współpracuje z ośrodkami zdrowia w
rejonie Bradford i zapewnia im pomoc
i wsparcie w formie Łączników Wspólnoty.

POLISH

Łącznicy
Wspólnoty

Pomożemy wam
zaangażować się w życie
lokalnej wspólnoty

Łącznik Wspólnoty HALE was odwiedzi,
dowie się, które programy są dostępne
lokalnie i pomoże Państwu się w nie
zaangażować.

Nasze uslugi są bezpłatne
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Kim są Łącznicy Wspólnoty?
Współpracujemy z osobami dorosłymi,
portrzebującymi pomocy lub zachęty do udziału
w lokalnych programach społecznościowych.
Wiele z takich osób chciałoby nawiązać nowe
znajomości, a także dowiedzieć się czegoś więcej
o lokalnych programach zajęciowych. Osoby te
często natykają na rozmaite problemy, mogące
mieć wpływ na ich poczucie pewności siebie.
Spotykamy się z różnymi ludźmi; takimi, którzy
mają problemy zdrowotne, którym urodziło się
dziecko czy stracili bliską im osobę, albo też
właśnie się przeprowadzili.
Często współpracujemy z osobami, które
chciałyby poznać nowych ludzi czy też potrzebują
jakiejś formy pomocy. Pomagamy ruszyć im z
miejsca, by mogli pójść we właściwym kierunku.

Łącznik grup
społecznościowych,
Jak działamy?
Łącznik Wspólnoty HALE uzgodni
z Państwem termin spotkania
w Waszym domu lub w innym
dogodnym miejscu, aby porozmawiać
o możliwie skutecznych sposobach
udzielenia Państwu wsparcia.
Łącznik Wspólnoty wyszuka informacje
o lokalnych programach zajęciowych,
które mogłyby Państwa zainteresować
i będziecie pewni, że sami już sobie
poradzicie.
Z Łącznikiem Wspólnoty HALE mogą
się Państwo spotkać maksymalnie
6 razy.
Nasze usługi dopasowujemy do
indywidualnych potrzeb i tempa
każdego z uczestników.

Nasze usługi są bezpłatne

Jak zostanę skierowany do
Łącznika Wspólnoty?
Do lokalnej placówki Łączników Wspólnoty
może Cię skierować Twój lekarz rodzinny lub
inni pracownicy Twojej przychodni lekarskiej.
Mogą oni Państwu przekazać niektóre
podstawowe informacje na temat naszych
usług. Po otrzymaniu przez nas skierowania w
ciągu dwóch tygodni skontakuje się z
Państwem jeden z naszych Łączników
Wspólnoty, aby przedstawić siebie i umówić
na pierwsze wspólne spotkanie.

