Health Action Local Engagement

HALE je dobročinná nezisková
organizácia zameraná na zdravý
život, ktorá vyhrala mnoho ocenení
a nachádza sa v Shipley. Pracujeme
s ľuďmi v miestnych komunitách na
zlepšení ich zdravia a blaha.

Komunitná spojka z HALE vás
navštívi, zistí aké aktivity sú vo
vašom okolí k dispozícii a pomôže
vám zapojiť sa do nich.

HALE spolupracuje so zdravotnými
strediskami v okrese Bradford a
poskytuje im pomoc a oporu v
podobe komunitných spojok.

SLOVAK

Komunitné
Spojky

Pomôžeme vám
spojiť sa s vašou
komunitou

Tieto služby sú bezplatné
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Health Action Local Engagement

Kto sú komunitné spojky
Komunitné spojky v HALE pracujú s dospelými,
ktorí potrebujú pomoc a oporu pri zapojení sa
do komunitných aktivít.
Mnohí z tých s ktorými pracujeme, by sa
radi zoznámili s novými ľuďmi alebo zistili
viac o aktivitách v ich okolí. Je možné, že
majú problémy, ktoré majú dopad na ich
sebavedomie. Pracujeme napr, s ľuďmi, ktorí
majú zdravotné problémy, narodilo sa im
bábätko, utrpeli sratu blízkej osoby, alebo sa
prisťahovali na nové miesto.
Častokrát pracujeme s ľuďmi, ktorí sa chcú
zoznámiť s novými ľuďmi a získať pomoc s
ohľadom na rôzne problémy. Môžeme im
pomôcť urobiť prvé kroky a nájsť vhodné
miesta, kam môžu ísť.

Komunitné spojky
Ako to funguje?
Komunitrná spojka z HALE sa
s vami dohodne na termíne
stretnutia buď u vás doma,
alebo na inom vhodnom
mieste a porozpráva sa s vami
o tom, aká pomoc by bola pre
vás vhodná.
Komunitrná spojka zistí
informácie o aktivitách, ktoré
by vás mohli zaujímať a pôjde
tam s vami až do vtedy, kým
sa neosmelíte natoľko, aby ste
mohli ísť sami.
Komunitrná spojka sa s
vami bude môcť stretnúť
maximálne 6 krát.
Naše služby sú individuálne
upravené podľa potrieb a
tempa každeho jednotlivca.

Naše služby sú bezplatné

Ako ma môžu odporučiť na
komunitnú spojku?
Váš obvodný lekár alebo iní pracovníci vo
vašom zdravotnom stredisku vás môžu
odporuciť na služby komunitnej spojky.
Je možné, že vám poskytnú základné
informácie o službách, ktoré poskytujeme, ale
akonáhle od nich obdržíme vaše odporučenie
tak jeden z našich pracovníkov komunitných
spojok sa s vami do dvoch týždňov spojí,
predstaví sa vám a dohodne sa s vami na
prvom stretnutí.

