
Strona 0 
Poprawne informacje na marzec 2016 r.  Data weryfikacji dokumentu: marzec 2018 r. 

Nie wszystkie grupy i organizacje wymienione w niniejszym poradniku muszą być powiązane z NHSGGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informator dla rodziców i opiekunów dzieci w Północno-Wschodnim, Północno-
Zachodnim, Południowo-Wschodnim i Południowo-Zachodnim Glasgow 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informator dla rodziców 
i opiekunów dzieci w 
Glasgow  
Baby Aware Resource Manual for Glasgow 

[Polish] 

 

 



Strona 1 
Poprawne informacje na marzec 2016 r.  Data weryfikacji dokumentu: marzec 2018 r. 

Nie wszystkie grupy i organizacje wymienione w niniejszym poradniku muszą być powiązane z NHSGGC. 

 

 

 

 

 

STOP Pierwsza pomoc przy poparzeniach 

Ściągnij gorące ubrania i biżuterię, jeśli jest taka 

możliwość. 

Trzymaj poparzone miejsce pod chłodną wodą 

(nigdy nie używaj lodu) przez 10–20 minut. 

Reszta ciała powinna pozostać ciepła. 

Organizuj pomoc medyczną. Skontaktuj się z 

NHS24 – zadzwoń pod numer 111, jedź na 

pogotowie lub zadzwoń pod numer 999. 

Przykryj oparzenie folią spożywczą lub czystą 

szmatką (NIE nakładaj opatrunków, puszystych 

szmatek ani kremów/balsamów). Podaj środki 

przeciwbólowe. 
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ZAJĘCIA 
 
Masaż niemowląt 
Masowanie niemowląt pozytywnie wpływa na ich sen, odpręża, łagodzi problemy 
trawienne, takie jak kolka i wreszcie pomaga nawiązać wyjątkową więź z 
dzieckiem.  O więcej szczegółów należy pytać pielęgniarkę środowiskową w 
miejscowej przychodni oraz w placówkach wymienionych poniżej: 
 
 
 

 
Południowo-Wschodnie Glasgow 
Daisy Chain Early Years Project,  
CrossReach, c/o Glasgow Elim Church, 42 Inglefield Street, Govanhill G42 7AT  
:  daisychain@crossreach.org.uk    
: 0141 423 1250 
 
Północno-Wschodnie i Zachodnie Glasgow 
Zajęcia z masażu niemowląt „Early Years Scotland Baby Massage Classes”  
Aby dowiedzieć się więcej na temat odbywających się regularnie zajęć 
prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, należy odnaleźć nasz profil na 
Facebooku „Early Years Scotland – Glasgow North” lub napisać na adres: 
:  info@earlyyearsscotland.org 
: 0141 2214148    
 
Północno-Wschodnie Glasgow 
Ośrodek wsparcia rodziny Ruchazie Family Resource Centre  
26 Avondale Street, Ruchazie G33 3QS 
W centrum wsparcia odbywają się bezpłatne 5-tygodniowe programy 
szkoleniowe. Pomocy udzielają wykwalifikowani terapeuci. Zapisać się można 
samemu albo przez agencję. 
: 0141 774 8202. 
 
Wallacewell Community Fellowship  www.wallacewell.org 
57 Northgate Road, Robroyston G21 3QT 
5-tygodniowy kurs obejmuje 45-minutowe spotkania z wykwalifikowanym 
terapeutą, po których można spokojnie porozmawiać przy kubku gorącej kawy lub 
herbaty.  Wymagamy wcześniejszej rezerwacji.   
 : 0141 558 4466 
 
Północno-Zachodnie Glasgow 

3D Drumchapel  www.3ddrumchapel.org.uk  
The Open Gate, 44 Hecla Square, Drumchapel G15 8NA 
Dla mieszkańców Drumchapel, Knightswood i Yoker.  Aby dowiedzieć się więcej 
na temat zajęć z masażu dla niemowląt (w tym zajęć masażu niemowląt dla 
ojców), należy pisać na adres: 
: info@3ddrumchapel.org.uk  
: 0141 944 5740 
 
Centrum Kobiet North West Women's Centre  
17 Shawpark Street, Maryhill G20 9DA 

 

mailto:daisychain@crossreach.org.uk
mailto:info@earlyyearsscotland.org
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Darmowe 6-tygodniowe zajęcia odbywające się w środowe popołudnia dla 
(zaszczepionych) niemowląt od 6 tygodnia do 6 miesiąca życia.  Zapisać można 
się, dzwoniąc pod numer telefonu: 
:  0141 576 1400 
Bookbug Sessions  www.scottishbooktrust.com 
Bookbug Sessions to darmowe, pełne zabawy i rodzinnej atmosfery zajęcia dla 
dzieci do czterech lat i ich rodzin. W przyjaznym otoczeniu dzieci słuchają bajek, 
śpiewają piosenki i recytują wierszyki. Nie ma konieczności wcześniejszego 
zapisywania się na zajęcia. Można wpaść bez zapowiedzi i spędzić miło czas z 
własnym dzieckiem oraz innymi rodzicami. Zajęcie Bookbug Sessions pomagają 
rozwijać pewność siebie, kompetencje społeczne, mowę oraz umiejętności 
językowe. 
 
Dla niemowląt i małych dzieci dostępne są specjalne zestawy zawierające 
książeczkę i płytę CD, które można otrzymać od pielęgniarek środowiskowych. 
Zestawy Pirata dla trzylatków są rozdawane w przedszkolach, ale można je też 
znaleźć w miejscowych bibliotekach.  
 

Bounce & Rhyme  
Darmowe zajęcia z zabawami, piosenkami i wierszykami dla dzieci w wieku 0–3 
lat i ich opiekunów.   
Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Szczegóły w miejscowej bibliotece lub na 
stronie: www.glasgowlife.org.uk/libraries/pages/home.aspx 
Przy wcześniejszej rezerwacji w bibliotekach w Glasgow  
można skorzystać z darmowego dostępu do Internetu. 
 
Pokoje zabaw Garscube Community Playrooms 
2 Manresa Place, Woodside G4 9SZ 
Zajęcia dla niemowląt, małych dzieci oraz przedszkolaków (0–5 lat) odbywające 
się w przyjaznej atmosferze. W naszych trzech pokojach zabaw na najmłodszych 
czekają: zabawy plastyczne i artystyczne, zabawy kreatywne/odgrywanie scenek 
oraz sala zabawek miękkich (basen z piłkami, zjeżdżalnie oraz zabawki w różnych 
kształtach). Najmłodszym w zabawie towarzyszą rodzice/opiekunowie.  Pokoje 
zabaw prowadzone są przez rodziców, a finansowane ze składek członkowskich 
oraz przez sponsorów. Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów ze 
wszystkich okolic Glasgow.  Jesteśmy członkiem Early Years Scotland, a nasze 
motto to nauka przez zabawę. Dzieci mogą się przyzwyczajać do atmosfery 
przedszkolnej w obecności mamy, taty czy babci.  Otwarte w dni wolne od szkoły.   
Więcej szczegółów dowiecie się z naszego profilu na Facebooku. 
Od poniedziałku do piątku od 10.00 – 15.30.  
: 07810 688 565  

Glasgow Life www.glasgowlife.org.uk 
Zapraszamy na stronę  www.glasgowlife.org.uk po więcej informacji na temat 
imprez sportowych, muzeów (Wee Creatives dla dzieci poniżej 2. roku życia), 
bibliotek, wydarzeń ze świata sztuki, muzyki oraz lokalnych wydarzeń, w tym 
„Young Glasgow” oraz masażu dla niemowląt. 
 
Muzea Glasgow www.glasgowlife.org.uk 
Wstęp wolny dla rodzin. Z myślą o nich przygotowano wystawy, kawiarnię oraz 
stanowiskami do przewijania dzieci.  Zachęcamy do kontaktu, aby dowiedzieć się 
więcej o zajęciach dla dzieci, opiece w ramach świetlicy, warsztatach 

 

http://www.glasgowlife.org.uk/
http://www.glasgowlife.org.uk/
http://www.glasgowlife.org.uk/
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kreatywnych, zwiedzaniu i książeczkach z materiałami.  Wiele atrakcji jest 
bezpłatnych!   
 
Zespół do działań prozdrowotnych NHS Greater Glasgow & Clyde Health 
Improvement Team 
Przyjazny personel udziela szerokiego wsparcia rodzicom i dzieciom, oferując: 

 darmowe lekcje gotowania, 

 wsparcie dla rodzin, 

 zajęcia sportowe lub grupy spacerowiczów, 

 pomoc w rzucaniu palenia.  
Północno-Wschodnie Glasgow  : 0141 232 0166  
Północno-Zachodnie Glasgow  : 0141 211 0664 
Południowe Glasgow  : 0141 232 8035 
 
 

WSPARCIE I PORADY FINANSOWE 

Z darmowych i dyskretnych porad dotyczących długów/finansów, mieszkania, 
zatrudnienia, świadczeń/podatków, rodziny i związków można skorzystać w 
następujących placówkach: 
 
AMINA – The Muslim Women’s Resource Centre 
City Wall House, 32 Eastwood Avenue, Glasgow G41 3NS 
Porady dotyczące kwestii długów/pieniędzy, edukacji, zatrudnienia, związków, 
opieki zdrowotnej, mieszkania, doradztwa, ośrodków opieki nad dziećmi oraz 
usług tłumaczeniowych. 
Od poniedziałku do piątku od 10.00 – 16.00 
:  info@mwrc.org.uk    
:  0141 212 8420   Darmowa linia: 0808 801 0301  
 
 

Christians Against Poverty (CAP) www.capuk.org

 
Christians Against Poverty (CAP) to państwowa organizacja charytatywna 
zajmująca się doradztwem dla osób zadłużonych. Jej oddziały działają w 
lokalnych kościołach. CAP pomaga wszystkim osobom, które popadły w długi, 
oferując im wszechstronne wsparcie obejmujące:  

 wizyty domowe, 

 doradztwo w sprawie planowania domowego budżetu, 

 konto CAP (wyjątkowa usługa, dzięki której można łatwiej spłacić długi), 

 pomoc w przypadku poważnych długów,  

 wsparcie do chwili spłaty całego długu. 
Darmową pomoc otrzymuje każda osoba w potrzebie, niezależnie od rasy, płci 
czy przekonań. Dzięki współpracy z operatorami sieci dystrybucyjnych oraz 
narodowymi instytucjami finansowymi opracowujemy realne rozwiązania, dając 
nadzieję na lepsze jutro. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc:  

mailto:info@mwrc.org.uk
http://www.capuk.org/
http://www.capuk.org/
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Darmowy numer telefonu : 0800 328 0006 celem umówienia się na spotkanie 
 
Biuro Porad Obywatelskich Citizens Advice Bureau www.citizensadvice.org.uk 
Niezależna organizacja charytatywna typu non-profit prowadzona przez zespół 
przeszkolonych ochotników oraz wyspecjalizowany personel. Darmowe, 
dyskretne, obiektywne i niezależne porady dotyczące długów, świadczeń, 
mieszkania, zatrudnienia, ulg podatkowych, spraw konsumenckich, imigracyjnych 
oraz pomoc w sprawach rodzinnych i osobistych ze strony miejscowych placówek.  
Aby dowiedzieć się więcej o miejscowych placówkach, zapraszamy na stronę 
www.citizensadvice.org.uk lub prosimy o kontakt z: 
 

Citizens Advice Direct  www.citizensadvicedirect.org.uk  
:  advice@citizensadvicedirect.org.uk 
:  0808 800 9060   
 

Pomoc dla samotnych rodziców Choices, One Parent Families Scotland  
www.opfs.org.uk  
Aby uzyskać więcej informacji na temat specjalistycznej pomocy dla osób 
samotnie wychowujących dziecko, proszę się kontaktować z Lone Parent.  
Od poniedziałku do piątku od 9.30–16.00 
Bezpłatna linia telefoniczna :  0808 801 0323  
 
Department for Work and Pensions www.dwp.gov.uk  
Informacje na temat świadczeń, wsparcia finansowego, stanowisk pracy, rent i 
emerytur. 
 
Pomoc dla rodzin osób uzależnionych Family Addiction Support Service 
(FASS) www.fassglasgow.org 
FASS, West Street Centre. 123 West Street, Glasgow G5 8BA  
Wsparcie dla dorosłych członków rodziny osób uzależnionych od alkoholu lub 
narkotyków. Grupy wsparcia działające w całym Glasgow oferują pomoc dla 
opiekunów dzieci, sierot i rodzin poprzez integrację i wsparcie społeczne.  FASS 
oferuje również, bezpośrednio lub przy pomocy innych współpracujących 
podmiotów: 

 darmowe porady dla osób, które cierpią bądź cierpiały z powodu uzależnienia 
członka rodziny od alkoholu lub narkotyków; 

 wsparcie opiekunom, którzy muszą samotnie troszczyć się o dzieci z powodu 
uzależnienia rodziców, udzielane przez pracowników ds. wsparcia rodzin (we 
współpracy z Geezabreak);  

 darmowe hipnozy, terapie holistyczne oraz terapie alternatywne obejmujące 
techniki radzenia sobie ze stresem;  

 niedrogie usługi opiekuńcze;  

 darmową mediację dla członków grupy i dorosłych członków ich rodzin, którzy 
pragną odbudować więzy rodzinne zerwane z powodu problemów z 
narkotykami lub alkoholem; 

 comiesięczne spotkania członkowskie z zapewnioną lekką przekąską;  

 możliwości finansowania i comiesięczny newsletter FASS;  

 projekt odzieżowy;  

 nabożeństwo ekumeniczne dla rodzin i przyjaciół, którzy stracili ukochaną 
osobę na skutek problemów z narkotykami lub alkoholem. Jego celem jest 
uczczenie pamięci zmarłych oraz udzielanie wsparcia i pocieszenia przez 
osoby, które również straciły ukochaną im osobę. 

http://www.citizensadvice.org.uk/
mailto:advice@citizensadvicedirect.org.uk
http://www.opfs.org.uk/
http://www.dwp.gov.uk/
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:info@fassglasgow.org 
: 0141 420 2050     
 
Linia pomocy GAIN www.gain4u.org.uk  
Glasgow Advice and Information Network oferuje darmowe, dyskretne i 
obiektywne wsparcie dla osób mieszkających lub pracujących w Glasgow. 
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–20.00 oraz w soboty w godz. 
10.00–14.00. 
Bezpłatna linia telefoniczna :  0808 801 1011 (niektórzy operatorzy sieci 
komórkowej mogą naliczyć opłatę)  
 
Rada Miasta Glasgow Wydział do walki z bezdomnością 
Jeśli jesteś osobą bezdomną lub grozi Ci utrata domu, nasz personel chętnie 
przedstawi Ci na osobności dostępne formy pomocy.   
 
Zespół wsparcia ds. azylu i uchodźców 
The Hamish Allan Centre, 180 Centre Street, Glasgow G5 8EE  
Darmowy numer telefonu 0800 838 502 lub :  0141 287 1800 
 
 
 
North East Community Casework Service  
33 Burnmouth Road, Glasgow G33 4ST  
: 0141 276 6153 / 0141 276 6160  
 
North West Community Casework Service 
30 Mansion Street Glasgow G22 5SZ  

:  0141 276 6169  
 
Prison Casework Service 
Social Work Unit, HMP Barlinnie, Lee Avenue, Glasgow G33 2QX 
:  0141 770 2123 
 
South Community Casework Service 
1st Floor, TwoMax Building, 187 Old Rutherglen Road, Glasgow G5 0RE 
:  0141 276 8201 
 
Poza godzinami pracy: Hamish Allan Centre  
The Hamish Allan Centre znajduje się przy 180 Centre Street, Glasgow G5 8EE 
W godzinach między 16.00 i 9.00 bezdomność zgłaszać można w Hamish Allan 
Centre.  W normalnych godzinach pracy petenci będą kierowani do jednego z 
powyższych zespołów. 

 16.00–9.00 od poniedziałku do piątku 
 całodobowo w soboty i niedziele 
 całodobowo w dni wolne od pracy 

Darmowy numer telefonu 0800 838 502 lub :  0141 287 1800 
  
Glasgow’s Helping Heroes  www.glasgowshelpingheroes.org 
15-17 Duke Street, Glasgow G4 0UL  
Oferuje darmowe, dyskretne porady w sprawach długów/pieniędzy, świadczeń 
socjalnych, praw pracowniczych, kwestii mieszkaniowych, możliwości 

 

mailto:info@fassglasgow.org
http://www.gain4u.org.uk/
http://www.glasgowshelpingheroes.org/
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finansowania, wniosków wojskowych i odszkodowawczych oraz zwracania się do 
SSAFA w sprawie wniosków o dotacje. 
Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00. 
: 0141 276 7199  
 
Money Advice Scotland www.moneyadviceservice.org.uk 
Suite 410, Pentagon Centre, 36 Washington Street, Glasgow G3 8AZ 

Oferuje szereg przydatnych informacji, materiałów i kalkulatorów, które pomogą Ci 
zaplanować wydatki, zarządzać budżetem i oszczędzać.    

  
:0141 572 0237  
 
National Debt Line  www.nationaldebtline.org 
: Aby uzyskać darmową, dyskretną i niezależną poradę, jak poradzić sobie z 
długami, należy dzwonić pod darmowy numer 0808 808 4000.  
 
Money Advice Clinics 
Północno-Wschodnie Glasgow www.gemapscotland.co.uk 
Usługi oferowane są przez G£MAP Scotland Ltd Financial Inclusion & Money 
Advice Services w miejscowych przychodniach.  G£map jest organizacją rządową 
oferującą niezależne usługi finansowe pomagające w jak najlepszym zarządzaniu 
pieniędzmi dzięki darmowym, bezstronnym poradom udzielanym wszystkim 
mieszkańcom Szkocji – internetowo, telefonicznie oraz osobiście. Wszystkie 
usługi wymagają wcześniejszego potwierdzenia terminu. Wszystkie porady są 
darmowe i poufne.   
: Więcej pod numerem telefonu: 0141 428 4999 
 
Północno-Zachodnie Glasgow 

Drumchapel Money Advice Centre www.dmac.btck.co.uk 
Unit 1, KCEDG Commercial Centre, Ladyloan Place, Drumchapel, Glasgow G15 8LB 
Oferuje bezpłatne i poufne porady oraz przedstawicielstwo w sprawach związanych z 
finansami, długami oraz prawem do świadczeń.    Dodatkowo zapewniamy również 
rzecznictwo dzieciom i młodym osobom w wieku od 5 do 18 lat z zachodnich rejonów 
Glasgow oraz niezależne rzecznictwo osobom dorosłym zamieszkującym w rejonie G15. 
Więcej informacji na temat ośrodków w Północno-Zachodnim Glasgow  
:  admin@d-mac.org.uk 
: 0141 944 0507 

 
Free Money & Benefit Advice @ Miejscowa biblioteka www.letslearnandworktogether.com 
Aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie, należy dzwonić pod numer 
telefonu biblioteki.  
o Biblioteka Drumchapel Library 

65 Hecla Avenue, Glasgow G15 8LX       
:  0141 276 1545 

o Biblioteka Maryhill Library 
1508 Maryhill Road, Glasgow G20 9AD   
: 0141 276 0715 

 
Biuro Usług Prawnych Legal Services Agency Ltd www.lsa.org.uk 

North Glasgow Advice Centre, 1169 Royston Road, Glasgow G33 1EY  
Centrum prawne i organizacja charytatywna pomagająca potrzebującym w kwestiach 
prawnych, oferując pomoc w następujących kwestiach: 

mailto:admin@d-mac.org.uk
http://www.letslearnandworktogether.com/
http://www.gain4u.org.uk/AdviceLocation/Show/360?agencyOutreachId=0
http://www.gain4u.org.uk/Agency/Show/91
http://www.lsa.org.uk/
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o kwestie mieszkaniowe i zapobieganie bezdomności; 
o zapobieganie wykonywaniu zakazów eksmisji i zajmowaniu hipoteki; 
o ochrona praw osób ubiegających się o azyl, kobiet uchodźców i imigrantek oraz 

małych dzieci; 
o  kompleksowe usługi dla osób z demencją, chorobami psychicznymi oraz ich 

opiekunów. 

:    lsa@btconnect.com 

: 0141 770 7976   

 
Południowo-Wschodnie Glasgow  www.castlemilklawcentre.co.uk 
Środowiskowa organizacja wolontariacka, na którą składają się poniższe biura 
doradcze oferujące darmowe porady oraz usługi reprezentacji:  

 Castlemilk Citizen Advice Bureau                  
27 Dougrie Drive, Castlemilk, G45 9AD 
 0141 634 0338  

 Castlemilk Law and Money Advice Centre      
1st Floor, 155 Castlemilk Drive, Castlemilk, G45 9AA 
 mail@castlemilklawcentre.co.uk 
 0141 634 0313 

 Gorbals Law & Advice Centre, 72 Commercial Road, Gorbals, G5 0QZ   
 mail@gorbalslawcentre.co.uk 

 0141 418 1010  
 

 Govanhill Baths Advice Project  
99 Calder Street, Govanhill, G42 9RA   
: 0141 423 9512 

 Toryglen Law and Money Advice Centre,Toryglen Community Base, 179 
Prospecthill Circus, Toryglen G42 0LA   
 mail@toryglenrightsproject.co.uk 
: 0141 647 4333 
 

 
Południowo-Zachodnie Glasgow 
Greater Pollok Citizens Advice Bureau 
Pollok Civic Realm, 27 Cowglen Road, Pollok G53 6EW.  
W ograniczonym zakresie dostępna jest usługa wizyt domowych u starszych i 
niewychodzących z domu osób zamieszkałych w Południowo-Zachodnim 
Glasgow. 
Aby poznać godziny otwarcia lub umówić się na spotkanie, należy dzwonić pod 
numer: 
: 0141 876 4401. 
 
Money Matters Advice Centre 
Orkney Street Enterprise Centre, Unit 1, 18-20 Orkney Street, Govan G51 2BX  

 celem umówienia się na spotkanie w godzinach urzędowania, w sobotę lub 
późno w nocy; 

 aby poznać godziny spotkań oraz dostępne usługi w innych lokalizacjach; 

 jeśli potrzebujesz tłumacza lub tłumacza języka migowego. 
:  advice@moneymattersweb.co.uk 
: 0141 445 5221  
 

mailto:lsa@btconnect.com
http://www.castlemilklawcentre.co.uk/
mailto:mail@castlemilklawcentre.co.uk
mailto:mail@gorbalslawcentre.co.uk
mailto:mail@toryglenrightsproject.co.uk
mailto:advice
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Scotcash www.scotcash.net 
Scotcash, 55 High Street, Glasgow G1 1LX 
W Glasgow SCOTCASH oferuje niskooprocentowane pożyczki, konta 
oszczędnościowe, sprzęty domowe w korzystnych ratach, konta bankowe i doradztwo 
finansowe.  
:  0141 276 0525 
 
Scottish League of Credit Unions www.scottishcu.org 
Pożyczając 300 GBP na rok, z Credit Unions oprocentowanie będzie dużo niższe. Z 
Credit Union spłacasz 320 GBP, biorąc szybką pożyczką gotówkową 495 GBP, z 
High Street Money Shop 884 GBP, a u lichwiarza 3000 GBP. Z tej strony dowiesz się 
o ogromnych korzyściach finansowych dla członków Credit Union.  Więcej 
szczegółów pod numerem telefonu: 
:  0141 774 5020. 
 
Working Families www.workingfamilies.org.uk 

Pomoc pracującym rodzicom/opiekunom i ich pracodawcom w godzeniu 
obowiązków zawodowych z domowymi.  Poufne porady prawne dotyczące praw 
pracownika (np. kwestie urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego), prawa do 
urlopu w nagłych okolicznościach, dyskryminacji z powodu ciąży, świadczeń, ulg 
podatkowych, urlopu wychowawczego oraz pomocy w negocjowaniu z 
pracodawcą elastycznych godzin pracy.   
Bezpłatna linia telefoniczna : 0300 012 0312 . 
 
 
 
 

ZDROWIE I KONDYCJA 

Glasgow Life   www.glasgowlife.org.uk  

Obiekty sportowe dla całej rodziny w Glasgow: 

 Dostęp do 27 obiektów, 22 siłowni, 12 basenów (w tym z czasowym  

 dostępem tylko dla kobiet) oraz 1000 zajęć fitness tygodniowo. 

 Zajęcia dla ciężarnych Aquanatal (w tym porady położnej),  
Zumba, programy chodziarskie, darmowe kręgle i tenis w parkach 

 Goodmove walks – przyjemne spacery, łatwe trasy, doskonałe towarzystwo. 
Za darmo!   
Więcej informacji na stronie lub pod numerem telefonu: 0300 343 0400 

 
 
 

 

 Gimnastyka dla maluchów, które ukończyły 18 miesięcy 

 Good Move – Wee Play (dla dzieci od 2–5 lat z rodzinami, zapewniają również 
sprzęt do ćwiczeń w domu) 

 
 
 

 Mini Kickers Football (dzieci od 3–5 lat) 

  

 

 

http://www.workingfamilies.org.uk/
http://www.glasgowlife.org.uk/
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 Zajęcia z pływania „Starfish” dla dzieci, które ukończyły pół roku 
 

 Tiny Tots Football (dla dzieci w wieku 2–3 lat)  
 
Więcej informacji na temat zajęć na naszej stronie, na miejscu w Glasgow Club 
lub na stronie www.glasgowlife.org.uk. 
 
 
USŁUGI PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWYCH 
 
Każdemu dziecku poniżej 5. roku życia przydzielana jest pielęgniarka 
środowiskowa, z którą spotyka się zarówno w domu, jak i w przychodni. Personel 
środowiskowy oferuje szereg usług mających pomóc rodzicom w zapewnieniu 
dobrobytu ich dziecka. Obejmują ocenę zdrowia i rozwoju dziecka, szczepienia, 
porady na temat karmienia i żywienia, więzi rodzicielskich i dbania o jego zdrowie. 
Wiele pielęgniarek środowiskowych pracuje w przychodniach, gdzie można 
przyjść, by zważyć dziecko. Aby dowiedzieć się, na jakie usługi możesz liczyć, 
skontaktuj się z pielęgniarką środowiskową w swoim ośrodku zdrowia. Szczegóły 
znajdziesz w książeczce zdrowia dziecka.  
 

 

WSPARCIE W ZAKRESIE KARMIENIA NIEMOWLĄT 

Ośrodek wsparcia dla kobiet karmiących bez konieczności umawiania wizyt 
Lokalne ośrodki dla kobiet karmiących bez konieczności umawiania wizyt 
O szczegóły na temat grup wsparcia dla kobiet karmiących piersią należy pytać 
pielęgniarkę środowiskową. W Glasgow działają następujące grupy:  
 
Północno-Wschodnie Glasgow 
Dennistoun Library, 2 Craigpark, Glasgow G31 2NA    
Poniedziałek 11.00–12.00 w południe. 
: 0141 276 0768  
 
Baillieston Health Centre, 20 Muirside Road, Glasgow G69 7AD 
Środa 13.30–15.00. 
: 0141 531 8000    
 
Północno-Zachodnie Glasgow 
Drumchapel 3D, The Open Gate, 44 Hecla Square, Glasgow, G15 8NH Środa 
13.00–14.30.       
: 0141 944 5740 
Woodside Library, 343 St Georges Road, Glasgow, G3 6JQ  
Czwartek 13.30–15.00.       
: 0141 276 1609 

http://www.glasgowlife.org.uk/
http://www.bing.com/local?lid=YN1029x8405021615722577224&id=YN1029x8405021615722577224&q=Woodside+Library&name=Woodside+Library&cp=55.8716316223145~-4.26757383346558&ppois=55.8716316223145_-4.26757383346558_Woodside+Library&FORM=SNA


Strona 12 
Poprawne informacje na marzec 2016 r.  Data weryfikacji dokumentu: marzec 2018 r. 

Nie wszystkie grupy i organizacje wymienione w niniejszym poradniku muszą być powiązane z NHSGGC. 

Partick Library, 305 Dumbarton Road, Glasgow, G11 6AB 
Wtorek 13.00–15.00:       
: 0141 276 1560 
Bouncing Baby Bistro, Maryhill Women's Centre, 17 Shawpark Street, Glasgow 
G20 9DA  
Środa 11.00–12:30.      
: 0141 576 1440 

Południowe Glasgow 

Klub dziecięcy Best Start Baby Club, PollokPokój dla rodziców (na tyłach) 
Biblioteka Pollok Civic Realm, 27 Cowglen Road, Glasgow G53 2EN     
Czwartek 11.30–13.00, porady dotyczące karmienia piersią 13.00–14.00 
: 0141 276 6877 

Klub dziecięcy Best Start Baby Club przy Riverside Halls, 29-31Clydebrae Street, 
Govan, G51 2AJ 
Dla dzieci od 8. tygodnia do 6 miesięcy w poniedziałki od 12.45–15.00 plus opieka 
świetlicowa oraz wsparcie dla matek karmiących od 14.00–15.00. 
  

 

 

 

Govanhill Baby Café www.thebabycafe.org 
6 Daisy Street, Govanhill, Glasgow G42 8JL 
W godzinach otwarcia zapraszamy wszystkie karmiące mamy. Mogą do nas 
wpaść wspólnie z partnerem.  W centrach Baby Café dla mam przygotowano 
stoliki, a dla małych dzieci strefy zabawy.  

Wykwalifikowany personel chętnie udzieli rad matkom karmiącym piersią i ich 
rodzinom. O pomoc można poprosić w wielu kwestiach związanych z karmieniem 
piersią – od rozpoczęcia karmienia, przez wszystkie problemy, które mogą się 
pojawić w trakcie, do momentu odstawienia. W przyjaznej i swobodnej atmosferze 
można: 

 porozmawiać z innymi mamami, by nabyć więcej pewności siebie;  
 uzyskać pomoc od wykwalifikowanego personelu;  
 zerknąć na książki, ulotki i płyty DVD; 
 przekąsić coś. 

Wtorki od 11.00 – 13.00 w Govanhill Neighbourhood Centre  
Profil na Facebooku: www.facebook.com/glasgowsouthbabycafe?fref=ts 

 

New Victoria Hospital Breastfeeding Support Group 

 

file://///familyserver/Alex/Pharmacy/Baby%20Aware%20Project/BAR%20V3/SE/www.facebook.com/glasgowsouthbabycafe%3ffref=ts
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Grupa wsparcia Breastfeeding Support 
Group serdecznie zaprasza wszystkie mamy 
do New Victoria Hospital, gdzie będą się 
mogły spotkać z innymi karmiącymi 
mamami. 
 
W każdym odbywającym się raz w tygodniu 
spotkaniu udział biorą wykwalifikowana 
pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa 
oraz wolontariusz z ramienia grupy, którzy z 
chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. 
Pomieszczenie jest niewielkie, ale osobny 
pokój przewidziano dla wózków.  
Zapewniamy również stanowiska do przewijania dzieci. 
 
New Victoria Hospital (należy wejść wejściem głównym, a następnie skręcić w 
lewo; pomieszczenie znajduje się obok Informacji dla pacjentów).  Spotkania 
odbywają się w każdą środę w godz. 13.00–15.00. Nie wymagamy 
wcześniejszych zapisów.  O szczegóły dotyczące wsparcia dla matek karmiących 
należy pytać pielęgniarkę środowiskową. 
 
Pomoc dla matek karmiących poza godzinami urzędowania 
Jeśli nie możesz się skontaktować ze swoją położną czy pielęgniarką 
środowiskową, a chciałabyś porozmawiać z doradcą laktacyjnym, skontaktuj się z: 
 

 Baby Friendly Initiative  www.babyfriendly.org.uk     
Informacje dla rodziców dotyczące karmienia dziecka.  Zapewniamy krótkie 
filmy dotyczące karmienia piersią oraz informacje dla rodziców na temat 
karmienia i odstawiania od piersi.  Rzetelne, potwierdzone informacje na temat 
korzyści karmienia piersią.  
 

 Breastfeeding Network  www.breastfeedingnetwork.org.uk 
Zapewnia krótkie filmy dotyczące karmienia piersią, porady dotyczące wpływu leków 
na mleko matki, bezpieczeństwa zabiegów kosmetycznych w trakcie karmienia piersią, 
powrotu do pracy, karmienia bliźniaków itd. Infolinia:  0300 100 0210  
 

 Feedgood factor  www.feedgoodfactor.org.uk   
Strona NHS Scotland oferująca informacje i wsparcie dla kobiet karmiących 
piersią.  
 

 La Leche League   www.laleche.org.uk  
Porady dotyczące karmienia piersią, rodzicielstwa, odstawiania od piersi oraz 
kursy szkoleniowe i infolinia grupy wsparcia:  
 0845 120 2918 
 

 Association of Breastfeeding Mothers  www.abm.me.uk 
Codziennie w godz. 9.30–22.30. 
: Infolinia, gdzie można uzyskać poradę: 0300 330 5453  
 
 

 National Breastfeeding Helpline : 0300 100 0212  
W godz. 9.30–21.30  

http://www.babyfriendly.org.uk/
http://www.breastfeedingnetwork.org.uk/
http://www.feedgoodfactor.org.uk/
http://www.laleche.org.uk/
http://www.abm.me.uk/
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Linia wsparcia dla matek mówiących w językach Bengali/Sylheti  
 0300 456 2421  
 

 National Childbirth Trust   www.nct.org.uk  
Linia dla matek karmiących 
Codziennie od 8.00 do północy, również w dni wolne od pracy 
 0300 330 0770  
 
Linia pomocy w zakresie opieki nad niemowlakiem  
Zajęcia przedporodowe prowadzone w całym Glasgow. Osoby z niskimi 
dochodami mogą otrzymać 10% zniżkę.  Więcej szczegółów dotyczących 
lokalnie działających grup na naszym profilu na Facebooku. 
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–13.00. 
 0300 330 0770 

 

 Your Pregnancy and Baby Guide  www.breastfeeding.nhs.uk  
Udziela porad na temat karmienia piersią oraz odstawiania. 

 
Karmienie mlekiem modyfikowanym 

Jeśli rozważasz odstawienie dziecka od piersi i podawanie mu mleka 

modyfikowanego, skonsultuj się ze swoją pielęgniarką środowiskową, ponieważ 

raz podjętą decyzję ciężko cofnąć.  Mleko modyfikowane to sproszkowane mleko 

krowie, które przetworzono tak, by było odpowiednie dla niemowląt. Mleko 

modyfikowane pierwsze produkowane jest na bazie serwatki i przeznaczone dla 

niemowląt do pierwszego roku życia. Zwykłego mleka krowiego nie należy 

podawać niemowlętom przed ukończeniem pierwszego roku życia (zamiast mleka 

z piersi lub mleka modyfikowanego).  Aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie 

przygotować mleko modyfikowane, poproś pielęgniarkę środowiskową o ulotkę 

„Karmienie mlekiem modyfikowanym: Jak bezpiecznie karmić dziecko”, która 

zawiera najświeższe informacje na temat tego, jak bezpiecznie przygotować 

mleko modyfikowane dla dziecka. Możesz też odwiedzić stronę 

www.healthscotland.com 

 
Żywienie oraz rozpoczęcie podawania produktów stałych (odstawianie od 
piersi) 
 
Healthy Start Vitamins www.healthystart.nhs.uk  

 Infolinia 0845 607 6823 
 
Choć normalnie witaminy dostarczamy organizmowi wraz ze 
spożytymi zdrowymi produktami, małe dzieci, kobiety ciężarne 
oraz karmiące piersią mogą potrzebować dodatkowych 
suplementów. Istnieje możliwość otrzymania zestawu witamin 
Healthy Start od jednej z biorących udział w programie aptek, 
albo kuponów na (dziecięce lub krowie) mleko oraz świeże i 
mrożone owoce i warzywa do zrealizowania w biorących udział 
w programie sklepach. Sprawdź, czy kwalifikujesz się, aby je 
otrzymać u swojej pielęgniarki środowiskowej lub położnej. 
 

 

http://www.nct.org.uk/
http://www.breastfeeding.nhs.uk/
http://www.healthystart.nhs.uk/
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Witaminy Healthy Start są darmowe dla  

 kobiet ciężarnych oraz matek, które urodziły dziecko w ciągu ostatniego roku. 

 Dzieci w wieku od 6 miesięcy (1 miesiąca w przypadku dzieci o ciemnym 
kolorze skóry) do skończenia 4 lat.  

Osoby, którym nie przysługują darmowe witaminy, mogą je nabyć w biorących 
udział w programie aptekach.  

 
Rozpoczęcie podawania produktów stałych (odstawianie od piersi) 
 
Kiedy najlepiej zacząć podawać dziecku pokarmy stałe?   

Najlepiej wprowadzać dziecku stałe pokarmy (odstawienie od piersi) w wieku 

około 6 miesięcy. Zgodnie z ostatnimi badaniami zatwierdzonymi przez Światową 

Organizację Zdrowia i Rząd Szkocji taki wiek daje największe szanse dobrego 

zdrowia w późniejszym wieku.  Przez pierwsze pół roku życia dziecka jego układ 

trawienny oraz nerki wciąż się rozwijają, a mleko z piersi (lub modyfikowane) w 

zupełności zaspokaja jego wszystkie potrzeby żywieniowe.  Po tym czasie 

dziecko będzie potrzebowało innych, poza mlekiem, składników odżywczych, 

takich jak na przykład żelazo. 

 

Dlaczego warto czekać, aż dziecko będzie gotowe? 

Karmienie wyłącznie piersią chroni dodatkowo malucha przed infekcjami, 

zwłaszcza przez pierwsze sześć miesięcy jego życia. Zbyt szybkie odstawienie od 

piersi zwiększa ryzyko astmy, egzemy, problemów trawiennych, alergii i otyłości w 

starszym wieku.  Niezależnie od tego, czy dziecko jest karmione piersią czy 

otrzymuje mleko modyfikowane, warto poczekać, aż będzie gotowe do 

przyjmowania pokarmów stałych, ponieważ:  

 dziecko będzie szybciej jadło samo, robiąc wokół siebie mniejszy bałagan; 

 będzie w stanie prawidłowo przełykać; 

 nie będzie trzeba już sterylizować miseczek czy łyżeczek; 

 nie trzeba będzie jedzenia blendować, wystarczy pogniecenie palcem lub 
łyżką. 
 

Jak rozpocząć podawanie dziecku pokarmów stałych? 

Karm dziecko dalej piersią lub podawaj mleko modyfikowane, stopniowo 

wprowadzając pokarmy stałe. Pokarmy stałe podawaj po nakarmieniu dziecka 

mlekiem. Dzieci nie muszą dostawać trzech posiłków dziennie, więc zacznij od 

podawania pokarmów w porach, które Wam obojgu pasują. Stopniowo zwiększaj 

ilość i rodzaj zjadanych przez dziecko pokarmów, dopóki nie będzie jadło tego, co 

reszta rodziny, tylko w mniejszych porcjach. Książeczka „Najlepsze pierwsze 

potrawy: Prosty poradnik o wprowadzaniu pierwszych pokarmów stałych” zawiera 

najświeższe, przydatne porady, wskazówki i przepisy do wykorzystania na 

różnych etapach odstawiania dziecka od  

piersi. 

 

Skąd wziąć książeczkę „Najlepsze pierwsze potrawy”?  

 

 Poproś o nią swoją pielęgniarkę środowiskową 
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 Podczas wydarzeń promujących wprowadzanie 
dziecku 
pokarmów stałych (patrz niżej), o szczegóły pytaj  
pielęgniarkę środowiskową. 

 Jeśli masz dostęp do Internetu (darmowy dostęp w 
bibliotekach Glasgow), ulotkę znajdziesz w języku 
angielskim oraz innych językach  
 na: www.healthscotland.com/documents/303.aspx 

 

 
Wydarzenia promujące wprowadzanie dziecku pokarmów stałych 
 
Pokarmy i napoje spożywane przez Twoje dziecko będą miały wpływ na jego 

obecne i przyszłe zdrowie. Eksperci w dziedzinie zdrowia zalecają, by pokarmy 

stałe wprowadzać po ukończeniu szóstego miesiąca, a do tego czasu karmić 

dziecko piersią lub mlekiem modyfikowanym.  Warto wziąć udział w różnych 

darmowych wydarzeniach promujących wprowadzanie u dziecka pokarmów 

stałych.  Dowiesz się tam: 

 

 kiedy najlepiej zacząć podawać dziecku pierwsze pokarmy; 

 jak przygotować zdrowe dania, które będą mu smakować; 

 jak dbać o zęby dziecka; 
 

oraz wiele, wiele więcej!  O szczegóły zapytaj swoją pielęgniarkę środowiskową.  

Zapraszamy mamy, tatów, dziadków i oczywiście dzieci!   

 

Food Standards Agency www.foodstandards.gov.scothttp://www.eatwell.gov.uk/  

Posiada niezależne i najnowsze informacje dotyczące wielu kwestii związanych z 
dietą i żywieniem.  Doradzi, jak zadbać o zdrową dietę dzieci w każdym wieku, jak 
upewnić się, że jedzenie jest bezpieczne, podzieli się przepisami i poradami dla 
wegetarianów i weganów, oraz poda linki do zatwierdzonych numerów E. 
  

http://www.healthscotland.com/documents/303.aspx
http://www.eatwell.gov.uk/
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PROGRAM LECZENIA DROBNYCH DOLEGLIWOŚCI (Minor Ailment Scheme, 

MAS) 

 
 
 
Czym jest program leczenia drobnych dolegliwości? 
 
 
 
 
 
Pierwszym miejsce, do którego należy się udać w przypadku drobnych 
dolegliwości dokuczających  
zarówno dorosłym, jak i dzieciom i niemowlętom, jest apteka, gdzie uprawnieni 
pacjenci otrzymają darmową pomoc w przypadku wielu popularnych schorzeń. 
 
Jak to działa? 
Zajrzyj w dowolnym czasie do wybranej apteki, aby dowiedzieć się więcej lub 
wejdź na www.scotland.gov.uk/publications/2006/06/26102829/1  
 
Czy mogę mimo wszystko pójść do lekarza rodzinnego? 
Tak. Możesz umówić się na wizytę do lekarza rodzinnego, jeśli czujesz taką 
potrzebę. 
 
Czy mogę udać się do innej apteki? 
Tak. Możesz kupować leki i realizować recepty w innych aptekach.  Jeśli przy 
rejestracji do MAS została podana jedna apteka, a pacjent chciałby uzyskać 
usługę w ramach MAS w innej, wystarczy się ponownie zarejestrować, podając 
inną aptekę. 
 
 
 PIELUCHY  
 
Glasgow Cloth Nappies 
Comiesięczne pieluszkowe spotkania przy kawie, 
gdzie można otrzymać darmowe porady, obejrzeć 
pokazowe pieluchy z tkanin, spotkać innych 
rodziców oraz wypożyczyć próbny zestaw (żeby 
wypróbować, zanim kupi się pełen zestaw).   
Organizowane zazwyczaj w pokoju dla rodziców w 
Merry Go Round, mieszczącym się pod adresem: 
32-34 Nithsdale Road, Strathbungo G41 2AN  
Więcej szczegółów na 
www.facebook.com/glasgowclothnappies  
 
  

http://www.facebook.com/glasgowclothnappies
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NHS24 SCOTLAND  www.nhs24.com 
 
Zapewnia całodobowy dostęp do poradników, w których znaleźć można 
informacje, o tym, jak radzić sobie z najczęstszymi dolegliwościami i kiedy należy 
udać się na pogotowie.  Znajdują się tam również informacje dotyczące aptek, 
przychodni, lekarza rodzinnego, dentysty, szpitala, podróżowania oraz poradni 
zdrowia seksualnego.  Dostępna w wielu językach. 
Dzwoń na darmowy numer (z telefonu stacjonarnego i komórkowego) 111, 
jeśli czujesz się źle i nie możesz czekać na godziny przyjęć przychodni. 
 
ZASOBY INTERNETOWE 
 
Antykoncepcja www.sandyford.org 
Informacje na temat wszystkich usług dotyczących zdrowia seksualnego  
 
Glasgow Help Service Directory www.glasgowhelp.com   
Szczegółowy spis usług dostępnych w Glasgow. 
 
www.immunisationscotland.org.uk 
Informacje na temat znaczenia szczepień, dostępnych szczepień, kiedy należy 
szczepić, w tym najświeższe zalecenia dotyczące szczepień na krztusiec. 
 
Netmums www.netmums.com zapewnia:  

 pomoc internetową i fora na temat niedrogich krajowych i lokalnych rozrywek; 

 miejscowe grupy wsparcia (w tym grupy dla mam i małych dzieci, kobiet 
karmiących piersią itp.);  

 porady dotyczące budżetu; 

 pomoc w powrocie do pracy; 

 opiekę nad dzieckiem, wsparcie specjalistów (dysleksja, ADHD, rozwód, 
separacja); 

 niedrogie przepisy dla dzieci odstawianych od piersi, małych dzieci, cały rodzin 
oraz przepisy do wykorzystania podczas wszelakiego rodzaju imprez; 

 internetową poradnię, gdzie można zadać różne pytania dotyczące dzieci i 
rodzicielstwa. 

 Wykwalifikowany doradca rodzinny lub pielęgniarki środowiskowe są dostępni 
w godz. 9.00–15.00 od poniedziałku do piątku oraz co wieczór w godz. 19.30–
21.30.   
Wśród doradców rodzinnych są eksperci z Relate, Women's Aid, Contact a 
Family, Parentline Plus, Advisory Centre for Education oraz Citizen's Advice 
Bureau. 

 
NHSinform www.nhsinform.co.uk 
Wszystko na temat zdrowia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
dotyczące zdrowia oraz wykaz dostępnych opcji wsparcia, w tym również usługi 
lokalne.  Dostępna w wielu językach. 
: 0800 22 44 88 
 
Play Talk Read  www.playtalkread.org 
Zasoby Rządu Szkocji, w których znajdziesz zabawy interaktywne, pomysły i 
porady dotyczące dzieci oraz dane kontaktowe organizacji oferujących wsparcie 
dla rodziców i opiekunów. 
 

 

http://www.nhs24.com/
http://www.sandyford.org/
http://www.glasgowhelp.com/
http://www.immunisationscotland.org.uk/
http://www.netmums.com/
http://www.nhsinform.co.uk/
http://www.playtalkread.org/
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Ready Steady Baby www.readysteadybaby.org.uk 
Zasoby NHS, w których znaleźć można poradnik dla rodziców dotyczący ciąży, 
porodu i opieki rodzicielskiej w pierwszym roku życia dziecka.   
 
Ready Steady Toddler  www.readysteadytoddler.org.uk 
Praktyczny przewodnik, który pomoże rodzicom szczęśliwie przetrwać pierwszy 
rok życia ich pociechy 
 
 
HIGIENA JAMY USTNEJ  
 
Childsmile – poprawa higieny jamy ustnej dzieci w Szkocji 

 

Prawidłowa higiena jamy ustnej w dzieciństwie zagwarantuje 
zdrowe zęby i dziąsła w dorosłym życiu.  
 
Więcej o Childsmile opowiedzą pielęgniarka środowiskowa  oraz specjalista ds. 
higieny jamy ustnej z ramienia Childsmile. Udzielą niezbędnych porad oraz 
zapewnią darmową szczoteczkę do zębów oraz pastę z zawartością fluoru 
1000 ppm. Pomogą również znaleźć gabinet dentystyczny w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Dziecko należy zapisać do dentysty zaraz po porodzie, a w 
ostateczności po wyjściu pierwszego zęba.  
 
Wczesna wizyta u dentysty pomoże dziecku przyzwyczaić się do widoków, 
odgłosów i zapachów gabinetu dentystycznego. W gabinecie dentystycznym 
personel doradzi, jak dbać o higienę jamy ustnej tak, by dziecko nie miało 
problemów z próchnicą w przyszłości. U dzieci dwuletnich mogą oni 
przeprowadzić zabiegi profilaktyczne, takie jak fluoryzacja. 
   

Więcej informacji udzieli pielęgniarka środowiskowa. Można też wejść na 

stronę www.child-smile.org.uk  

Z zespołem The Early Years Health Improvement Team można się kontaktować 

telefonicznie:  

Północno-Wschodnie Glasgow :  0141 781 2117 

Północno-Zachodnie Glasgow :  0141 211 0664 

Południowe Glasgow    :  0141 232 8052 

 

Pamiętaj! 

 Myj zęby codziennie pastą z zwartością fluoru 1000 ppm. 

 Zapisz się do dentysty i odwiedzaj gabinet regularnie. 

 Słodkie produkty spożywcze i napoje zachowaj tylko na czas posiłku. 

 Jeśli to możliwe, zażywaj leki bez cukru. 

 
WSPARCIE DLA RODZICÓW I RODZIN 

 
3D Drumchapel www.3ddrumchapel.org.uk 
The Open Gate, 44 Hecla Square, Drumchapel G15 8NA 
Jesteśmy lokalną organizacją charytatywną, która pomaga poprawić jakość życia 
dzieci i ich rodzin w Drumchapel, oferując wsparcie, pomoc w zacieśnianiu więzi 
rodzinnych oraz stworzeniu jak najlepszych warunków do życia. Zapewniamy: 

http://www.readysteadybaby.org.uk/
http://www.readysteadytoddler.org.uk/
http://www.child-smile.org.uk/
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 programy prenatalne i postnatalne, w tym Mellow Bumps, B4 Baby, Bumps 
& Babies Drop in, zajęcia z aromaterapii/masażu/dobrego samopoczucia; 

 zajęcia dla rodziców i małych dzieci;  

 zajęcia świetlicowe, warsztaty, w tym warsztaty gotowania dla 
najmłodszych, lunche oraz zajęcia z pierwszej pomocy dla niemowląt; 

 programy opieki rodzicielskiej, masaż niemowląt, wieczory dla mam, grupy 
wsparcia, wycieczki rodzinne oraz warsztaty dla ojców.   

Wiele zajęć jest bezpłatnych. Zapewniamy też żłobek. Aby dowiedzieć się więcej, 
napisz: 
: info@3ddrumchapel.org.uk  
: 0141 944 5740 
 
Barnardo’s Apna Project www.barnardos.org.uk/apna 
70 Coplaw Street, Govanhill G42 7JG 

Oferuje wachlarz usług wsparcia w całym Glasgow dla rodzin z dziećmi oraz 
młodych osób z upośledzeniem fizycznym i psychicznym. Usługi te obejmują:  

 pomoc w opiece domowej,  

 wsparcie środowiskowe/integrację społecznościową, 

 grupę wsparcia dla opiekunów,  

 świetlicę/półkolonie, 

 indywidualne wsparcie oraz usługi 19+. 
:  apnaproject@barnardos.org.uk   

: 0141 423 9225   
 
Barnardo’s Youth Involvement & Family Support Project (tylko dla 
Północno-Wschodniego Glasgow) 
Westwood Business Centre, 69 Aberdalgie Road, Easterhouse G34 9HJ 

Barnardo’s oferuje wsparcie rodzicom, opiekunom i ich dzieciom, pomagając 

budować zaufanie oraz pewność siebie, promując zdrowie psychiczne, pomagając 

się przystosować oraz wypracowywać konstruktywne relacje z innymi. Pomaga 

rodzinom przejść przez ciężkie, stresujące okresy, zapewniając odpowiednie 

wsparcie narażonych na ich skutki dzieci i młodych osób dzięki pomocy 

indywidualnej i grupowej. Bernardo zapewnia też doradztwo, organizuje grupy 

wzajemnego wsparcia, szkolenia, warsztaty praktycznych umiejętności prowadzenia 

domu oraz stwarza okazje do wspólnej zabawy dla dzieci i rodziców. Wśród 

oferowanych usług znajdziecie też Triple P Parenting, kursy gotowania, zajęcia z 

wykorzystaniem gier, warsztaty na temat zarządzania finansami, szerzenie 

wiedzy/zasobów dotyczących higieny jamy ustnej, żywienia i zapobiegania 

wypadkom. 

: 0141 773 4297 
 

 
The Early Years Collaborative (Północno-
Wschodnie Glasgow) 
W Północno-Wschodnim Glasgow 
rozmieszczono wiele tablic informacyjnych 
promujących lokalne inicjatywy, grupy, usługi 
i kampanie wspierające rodziny oraz 
promujące zdrowie i dobre samopoczucie. O 
ich treści decydują lokalne władze, które 

http://www.barnardos.org.uk/apna
mailto:apnaproject@barnardos.org.uk
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regularnie je uaktualniają. 
 
Tablice łatwo rozpoznać po logo Alister,  
a znaleźć je można w następujących lokalizacjach: 
 
 
 
Parkhead Community Nursery 
Quarry Brae Campus, 61 Crail Street, Glasgow G31 5AL 
 
Parkhead Health Centre 
101 Salamanca Street, Glasgow G31 5BA 
 
Bridgeton Family Learning Centre  
106 Orr Street, Glasgow G40 2QF 
 
Bridgeton Health Centre 
201 Abercromby Street, Glasgow G40 2DA 
 
Więcej informacji udziela Anne McGinley, kierowniczka zespołu środowiskowego.  

: 0141 531 6615 

 

 
Stay and Play Sessions www.earlyyearsscotland.org  
Early Years Scotland organizuje zajęcia „Stay & Play” dla dzieci w wieku 0–5 lat i 
ich rodzin/opiekunów. Zapewniamy zdrową przekąskę. Zajęcia nastawione są na 
wspólną naukę i zabawę poprzez zajęcia plastyczne, techniczne (w tym 
brudzące), zabawy z chustą i wiele innych. Pod koniec zajęć zostaje jeszcze czas 
na książeczki/piosenki z serii Bookbug (szczegóły w „Bookbug” w zakładce 
„Zabawy”).  To doskonała okazja dla rodziców, aby wymienić się doświadczeniami 
z innymi rodzicami, do tego w przyjaznej atmosferze i miłym otoczeniu. A 
wszystko to za darmo!  Większość zajęć odbywa się w trakcie trwania roku 
szkolnego, ale niektóre organizowane są również w czasie wakacji. 
Więcej szczegółów na naszym profilu Facebookowym Early Years Scotland – 
Glasgow North lub Glasgow South. Można też do nas pisać na adres: 
:  info@earlyyearsscotland.org 
: 0141 221 4148   
 
Pomoc dla rodzin osób uzależnionych Family Addiction Support Service 
(FASS) www.fassglasgow.org 
FASS, West Street Centre. 123 West Street, Glasgow G5 8BA  
Wsparcie dla dorosłych członków rodziny osób uzależnionych od alkoholu lub 
narkotyków. Grupy wsparcia działające w całym Glasgow oferują pomoc dla 
opiekunów dzieci, sierot i rodzin poprzez integrację i wsparcie społeczne.  FASS 
oferuje również, bezpośrednio lub przy pomocy innych współpracujących 
podmiotów: 

 darmowe porady dla osób, które cierpią bądź cierpiały z powodu 
uzależnienia członka rodziny od alkoholu lub narkotyków; 

mailto:info@earlyyearsscotland.org
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 wsparcie opiekunom, którzy muszą samotnie troszczyć się o dzieci z 
powodu uzależnienia rodziców, udzielane przez pracowników ds. wsparcia 
rodzin (we współpracy z Geezabreak);  

 darmowe hipnozy, terapie holistyczne oraz terapie alternatywne 
obejmujące techniki radzenia sobie ze stresem;  

 niedrogie usługi opiekuńcze;  

 darmową mediację dla członków grupy i dorosłych członków ich rodzin, 
którzy pragną odbudować więzy rodzinne zerwane z powodu problemów z 
narkotykami lub alkoholem; 

 comiesięczne spotkania członkowskie z zapewnioną lekką przekąską;  

 możliwości finansowania i comiesięczny newsletter FASS;  

 projekt odzieżowy;  

 nabożeństwo ekumeniczne dla rodzin i przyjaciół, którzy stracili ukochaną 
osobę na skutek problemów z narkotykami lub alkoholem. Jego celem jest 
uczczenie pamięci zmarłych oraz udzielanie wsparcia i pocieszenia przez 
osoby, które również straciły ukochaną im osobę. 

:  info@fassglasgow.org 
: 0141 420 2050     
 
Geeza Break (Północno-Wschodnie Glasgow) www.geezabreak.org.uk 
1450 -1456 Gallowgate, Parkhead G31 4ST 
Organizacja wolontariacka oferująca wsparcie i pomoc w opiece dla rodziców 
dzieci w wieku od 0–16 lat, głównie na terenie Północno-Wschodniego Glasgow. 
Zapewnia czasową opiekę nad dziećmi, oferuje wsparcie dla rodzin, opiekę nad 
dziećmi w klubie TOFFEE w trakcie Wielkanocy, latem i w dni wolne w 
październiku oraz pomoc dla bliskich osób uzależnionych (w całym Glasgow 
dostępny jest szereg usług dla opiekunów). Wszystkie usługi są bezpłatne. 
:  info@geezabreak.org.uk 
:  0141 573 2900 

 
 
Greater Pollok Integration Network (GPIN) 
Flat 11, 70 Kennishead Avenue, Pollok G46 8RP 
GPIN oferuje usługi dla lokalnej społeczności w lokalu komunalnym GPIN.  GPIN 
organizuje zajęcia przedszkolne oraz zajęcia z języka angielskiego dla osób 
mówiących w innych językach (ESOL), spotkania dla kobiet oraz wiele innych 
zajęć, które zachęcają do zabawy, kreatywności i nawiązywania przyjaźni.  Można 
tu uzyskać darmową poradę, wziąć udział w zajęciach/zabawach. GPIN zapewnia 
również darmowy dostęp do Internetu. 
 info@gpintegrationnetwork.co.uk 
: 0141 649 2000 

mailto:info@fassglasgow.org
http://www.geezabreak.org.uk/
mailto:info@geezabreak.org.uk
mailto:info@gpintegrationnetwork.co.uk
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Usługi pielęgniarek środowiskowych 
Więcej szczegółów na temat lokalnych wydarzeń, porad, w tym dotyczących 
masażu, rodzicielstwa, odstawiania dziecka od piersi, rozwoju dziecka i jego 
oceny itd. udzieli pielęgniarka środowiskowa.  Dane kontaktowe w zakładce 
„Pielęgniarki środowiskowe”. 
 
Home-Start Glasgow  
Home-Start Glasgow North to organizacja charytatywna hołdująca zasadzie, że 
każde dziecko zasługuje na jak najlepszy start w życiu. W tym celu organizacja 
oferuje pomoc i wsparcie rodzinom posiadającym przynajmniej jedno dziecko w 
wieku poniżej 5 lat.  Wyszkoleni wolontariusze z doświadczeniem w opiece 
rodzicielskiej odwiedzają rodziny raz w tygodniu, oferując emocjonalne i/lub 
praktyczne wsparcie.    Pomoc ta jest poufna, bezstronna i bezpłatna.   
 
Home-Start Glasgow North www.homestartglasgownorth.org.uk 

Home-Start Glasgow North, The Janitor’s House, 35 Avenue Park Street, 
Glasgow G20 8TS 

 Wsparcie poprzez grupy dla rodzin, wsparcie podczas ciąży i po urodzeniu 
dziecka oraz szkolenia poprzez VIG (Video Interaction Guidance). 

:    info@homestartglasgownorth.org.uk 
: 0141 948 0441  
 
Home-Start Glasgow South  www.homestartglasgowsouth.org.uk 
Pollokshaws Burgh Halls, 2025 Pollokshaws Road, Pollokshaws G43 1NE. 

 Oferuje wsparcie poprzez grupy Mum & Tots, grupy dla kobiet, rodzin, zajęcia 
z języka angielskiego, programy Triple P (poziom trzeci), oraz programy 
Excellence in Personal Sucess (STEPS) 

 :  theteam@homestartglasgowsouth.org.uk 
: 0141 570 8735 
  
 
Parentline Scotland   parentlinescotland@children1st.org.uk 
Darmowa linia telefoniczna oraz adres e-mail, gdzie można uzyskać pomoc przy 
wszelakich problemach (małych i dużych) dotyczących dzieci.  
: 0800 0282233  
 
Quarriers North East Glasgow Family Support Services (tylko dla Północno-
Wschodniego Glasgow) ruchaziefamilysupport@quarriers.org.uk 
Quarriers to szkocka organizacja charytatywna pomagająca dzieciom, dorosłym, 
młodym osobom oraz rodzinom.  
 
Ruchazie Nursery  
Nasza nowoczesna placówka została zbudowana z myślą o dzieciach w wieku 0–
3 lat.    Dzięki przyjaznej i otwartej atmosferze panującej w naszym przedszkolu 
dzieci mogą szczęśliwie rosnąć i rozwijać się oraz osiągać pełnię swoich 
możliwości. Nasz w pełni wykwalifikowany i wysoce wyszkolony personel posiada 
bogate doświadczenie w opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wysoko 
ceni sobie pracę w tak przyjaznym środowisku, jakie udało nam się tu stworzyć.  
: 0141 774 8202 

http://www.homestartglasgownorth.org.uk/
mailto:info@homestartglasgownorth.org.uk
http://www.homestartglasgowsouth.org.uk/
mailto:theteam@homestartglasgowsouth.org.uk
mailto:parentlinescotland@children1st.org.uk
mailto:ruchaziefamilysupport@quarriers.org.uk
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Barlanark Family Support Service  
Wspiera rodziny, w których dochodziło do nadużywania substancji, promując 
zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie oraz pomagając rodzinom budować 
pozytywne relacje przy wykorzystaniu ich mocnych stron. Wykorzystuje do tego 
pomoc indywidualną, programy grupowe oraz kluby.    Udział w grupach jest 
bezpłatny, a w ofercie znaleźć można:  

 zajęcia Triple P Parenting, 

 podstawowe kursy gotowania, 

 grupę wsparcia dla ojców,  

 grupę wsparcia dla kobiet,  

 grupę wsparcia dla kobiet cierpiących na depresję poporodową, 

 zajęcia „Mindfulness”, w tym również dla młodych,  

 zajęcia „Tickle Giggle Bump”, 

 zajęcia „Book bug”, 

 masaż niemowląt, 

 jogę dla dzieci, 

  grupę opiekuńczą, grupy pracujące nad nawiązywaniem silnych więzi/wspólne 
dorastanie 

: 0141 774 8202 lub 0141 781 4264 
 

Program Rathbone TOP (szanse szkoleniowe dla młodych rodziców) 
Jesteś młodym rodzicem w wieku 16–24 lat?  TOP zapewnia lunche, darmowy 
żłobek oraz pokrywa koszty dojazdu rodziców uczęszczających na cotygodniowe 
kursy pomagające nabyć pewności siebie i umiejętności sprawowania opieki 
rodzicielskiej, zapewniając bezpieczne środowisko umożliwiające poznanie innych 
rodziców.  Zróżnicowane i elastyczne szkolenia odbywają się w Drumchapel, w 
centrum Glasgow  oraz w Shettleston.   
Więcej szczegółów na naszym profilu Facebookowym www.facebook.com –TOPS 
Programme 

: 0141 229 6300  
 

 
Rosemount Lifelong Learning Young Parents Project www.rosemount.ac.uk 
The Young Parents Project dla wszystkich rejonów Glasgow 
Darmowa specjalistyczna pomoc dla młodych mam, ojców i kobiet ciężarnych, 
aby umożliwić im szkolenie, edukację i podjęcie pracy.  Rodzice w wieku 16–19 
lat (lub do 24. roku życia, jeżeli nie są pod opieką rodziców) z Glasgow otrzymują: 

 pomoc w nabyciu podstawowych umiejętności oraz udzielanie praktycznych 
porad na temat opieki nad dzieckiem, prowadzenia domu, dostępnych 
świadczeń i możliwości zatrudnienia;   

 niezbędne wsparcie i porady w trakcie ciąży oraz po urodzeniu dziecka; 
indywidualną pomoc i wsparcie ze strony personelu oraz zachętę do brania 
udziału w zajęciach grupowych z rozwoju osobistego, pierwszej pomocy, zdrowia i 
możliwości na rynku pracy. 

http://www.facebook.com/RathboneTopsGlasgow
http://www.rosemount.ac.uk/
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The Family Links Addiction and Parenting Service dla Północno-Wschodniego 
Glasgow 
Oferuje darmowe wsparcie dla dzieci i rodzin dotkniętych nadużywaniem 
narkotyków i alkoholu. Rodzicom oferujemy wsparcie indywidualne, zajęcia 
grupowe, wsparcie w wychodzeniu z nałogu, grupy dla kobiet oraz specjalnie 
dostosowane programy rodzicielskie. 
 
The Childcare Service dla Północno-Wschodniego Glasgow 
Oferuje niedrogie usługi opieki nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 5 lat.  
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 17.30 
: 0141 553 0808 
 

Stepping Stones for Families 

Pomaga zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo w zdrowym, sprawiedliwym i 

bezpiecznym środowisku, gdzie będą szanowane i otrzymają wsparcie niezbędne 

do osiągnięcia pełni swoich możliwości. 

Flemington House, 110 Flemington Street, Glasgow G21 4BF 

: 0141 558 0699 

 

Play and Care Glasgow for Północnego i Południowego Glasgow 

Townhead Village Hall, 60 St Mungo’s Avenue, Townhead, Glasgow G4 0PL 

Pomaga w opiece nad dziećmi w ich domach, aby umożliwić opiekunom/rodzicom 

uczestnictwo w szkoleniach, dalszą edukację oraz podjęcie zatrudnienia.   

:  playandcareglasgow@ssff.org.uk 

:  0141 212 0048 

 

Possilpark Family Centre 

Keppoch Campus, 65 Stonyhurst Street, Possilpark, Glasgow G22 5AX 

Oferuje wsparcie i porady dotyczące opieki rodzicielskiej, kwestii zdrowotnych i 

związanych z dobrym samopoczuciem poprzez pomoc indywidualną oraz zajęcia 

grupowe. Oferta warsztatowa obejmuje: 

 warsztaty dla rodziców i dzieci, w tym ToddlerSense; 

 zdrowe gotowanie/niedrogie gotowanie; 

 radzenie sobie z niewłaściwym zachowaniem/ustalanie rozkładu dnia; 

 program Triple P Parenting; 

 programy „Steps to Excellence” oraz „Stress Management”.  

Dostępne są również: 

 pomoc indywidualna oraz wsparcie dla rodziców/opiekunów;  

 opieka nad małymi dziećmi (2 sesje dziennie, od poniedziałku do piątku), aby 

pomóc rodzicom w pracy i odpoczynku.  

:  pfc@ssff.org.uk 

:  0141 336 2129   

  

Wsparcie dla dzieci i dorosłych ofiar przemocy 

mailto:playandcareglasgow@ssff.org.uk
mailto:pfc@ssff.org.uk
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Linia telefoniczna dla dzieci 0800 11 11 Dla osób w wieku 18 lat i młodszych. 

Linia telefoniczna dla ofiar przemocy domowej  

Linia telefoniczna działająca we współpracy ze Scottish Women's Aid 

zapewniająca informacje i wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy 

domowej.  Całodobowa bezpłatna linia  0800 027 1234 

Przemoc seksualna/ofiary napaści seksualnych w dzieciństwie  
Pomoc ze strony Archway dla ofiar napaści seksualnych i gwałtów jest dostępna 
pod adresem http://.archway.sandyford.org lub numerem telefonu :0141 211 8175 
Rape Crisis Scotland Helpline   
Codziennie od 6.00 do północy     
:  08088 01 03 02  
Pomoc dla mężczyzn będących ofiarami przemocy www.mensadviceline.org.uk 
Telefoniczna linia pomocy dla mężczyzn  
:  0808 801 0327 
 
Program dla rodziców Triple P – Positive Parenting Program® 
www.glasgow.triplep-staypositive.net 
Program Triple P to nieoceniona pomoc w kwestiach opiekuńczo-
wychowawczych. Każda rodzina jest inna, a jednak rodzice na całym świecie 
wydają się borykać z takimi samymi problemami: humorami dzieci, niechęcią do 
pójścia spać czy nieposłuszeństwem. Inne rodziny mają dokładnie te same 
problemy. Z pomocą może przyjść program Positive Parenting Programme (Triple 
P).  
 
Jego największą zaletą nie jest stały i sztywny program dla wszystkich. Sam 
wybierasz, jakiej pomocy potrzebujesz i w jakiej formie ją otrzymasz. Możesz 
wybrać pomoc indywidualną lub zajęcia grupowe.  
 
Więcej informacji na temat programów Triple P w pobliżu Twojego miejsca 
zamieszkania udzieli pielęgniarka środowiskowa lub zespół Central Parenting. 
:  centralparentingteam@ggc.scot.nhs.uk 
:  0141 277 7560  
 

Your Support Your Way Glasgow www.yoursupportglasgow.org 

Organizacja powołana przez Radę Miasta Glasgow, która we współpracy z 

partnerami oferuje informacje, porady i pomoc w kwestii lokalnych usług i punktów 

udzielających pomocy i wsparcia.  Znajduje się tam uszeregowany kategoriami 

wykaz punktów udzielających pomocy i wsparcia, w tym usługi dostępne dla 

dzieci w wieku 0–8 lat oraz od 9–16.    Na stronie wystarczy wpisać kod pocztowy, 

aby wyświetliły się usługi dostępne w pobliżu miejsca zamieszkania. 

 

 

POMOC W RZUCANIU PALENIA 
 
U niemowląt (w tym dzieci nienarodzonych) oraz małych dzieci narażonych na 
dym papierosowy rośnie ryzyko zachorowania na poważne choroby. Bierne 
palenie ma ogromny wpływ na rozwój chorób płuc, zwiększone ryzyko 
zachorowania na astmę, kaszel, przeziębienia, częstszą nieobecność w szkole, 
infekcje ucha środkowego (wysiękowe zapalenie ucha środkowego mogące 

https://web.nhs.net/owa/GG-UHB.cpdevteam@nhs.net/redir.aspx?SURL=rRQ9qgX3lm17_wHVpXxDR49KGuA3JUCTxoKa8xjjmIAPZP2nRzHTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYQByAGMAaAB3AGEAeQAuAHMAYQBuAGQAeQBmAG8AcgBkAC4AbwByAGcA&URL=http://archway.sandyford.org
http://www.mensadviceline.org.uk/
mailto:centralparentingteam@ggc.scot.nhs.uk
http://www.yoursupportglasgow.org/
http://www.yoursupportglasgow.org/
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prowadzić do częściowego niedosłuchu) oraz zwiększone ryzyko śmierci 
łóżeczkowej.   
 
Nieformalne tygodniowe spotkania Stop Smoking przebiegające w miłej, 
przyjaznej atmosferze i organizowane w różnych lokalizacjach.  
Linia telefoniczna dla palaczy :  0800 84 84 84. Zadzwoń, aby dowiedzieć się 
więcej. 
 
 
 
Pomoc ze strony aptek w rzucaniu palenia    
Wyszkolony personel w miejscowej aptece może polecić łatwo dostępne i 
racjonalne pod względem kosztów środki ułatwiające rzucenie palenia, przepisać 
receptę oraz udzielić niezbędnego wsparcia.    Dowiesz się więcej w każdej 
aptece. 
 
 
 
Pomoc dla palących kobiet w ciąży 
Jeśli jesteś w ciąży albo karmisz piersią i chciałabyś rzucić palenie, skontaktuj się 
z:  

 Healthier Scotland www.canstopsmoking.com  

 NHS GGC Smokefree Service www.nhsggcsmokefree.org.uk 
:   0141 201 2335 

 
 

Pomoc w depresji poporodowej 

 
Wszyscy powinniśmy się troszczyć o swoje zdrowie psychiczne. Wszystkich też 
dopada nas czasem stres lub gorsze samopoczucie. Zazwyczaj radzimy sobie z 
problemem przy pomocą rodziny i przyjaciół. Jednak problemy są czasami zbyt 
przytłaczające, by samemu czy samej sobie z nimi poradzić. Warto wówczas 
poprosić o pomoc. O problemie najlepiej opowiedzieć lekarzowi rodzinnemu. 
  
Jeśli martwisz się o czyjeś zdrowie psychiczne (ukochanej osoby lub przyjaciela) 
namów ją lub jego na wizytę u lekarza rodzinnego. Jeśli usłyszysz, że wspomina o 
tym, że chce sobie zrobić krzywdę albo, że nie widzi sensu dalszego życia, 
potraktuj to poważnie i namów jego lub ją, aby zwrócili się o pomoc. 
 
Lekarz rodzinny skieruje taką osobę do odpowiednich ośrodków pomocy. Możesz 
się również skontaktować bezpośrednio z zespołami Glasgow Primary Care 
Mental Health: 
 
North East Glasgow Primary Care Mental Health Team 
Anvil House, 81 Salamanca Street, Glasgow G31 5ES 
Osoby, które ukończyły 18. rok życia i są zarejestrowane u lekarza rodzinnego w 
Północno-Wschodnim Glasgow mogą skorzystać z następujących usług: 

 indywidualne i grupowe psychoterapie,   

 usługa oddzwaniania na żądanie, 

 dostęp do materiałów, które pomogą zadbać o dobre zdrowie psychiczne. 
: 0141 211 8450 
 

http://www.canstopsmoking.com/
http://www.nhsggcsmokefree.org.uk/
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North West Glasgow Primary Care Mental Health Team 
The Sandy Road Centre, 12 Sandy Road, Glasgow G11 6HE  
Zespół oferuje:  

 indywidualne i grupowe psychoterapie oraz pomoc psychologa,  

 usługę oddzwaniania na żądanie, 

 dostęp do materiałów, które pomogą zadbać o dobre zdrowie psychiczne. 
: 0141 232 9270 
 
Wellbeing Services, South Glasgow www.wellbeing-glasgow.org.uk 
Oferuje następujące darmowe usługi (wszystkim mieszkańcom powyżej 16. roku 
życia zarejestrowanym u miejscowego lekarza rodzinnego) mające na celu pomoc 
w przypadku niepokoju, depresji, ataków paniki, utraty pewności siebie, stresów 
itp. 

 Usługa oddzwaniania na żądanie 
Średni czas, w jakim oddzwania nasz lekarz to 5 do 7 dni (nie licząc 
weekendów). : 0141 232 2555 

 Terapia indywidualna 
Jeśli lekarz zaleciterapię kognitywno-behawioralną, należy się liczyć z 
umieszczeniem na liście oczekujących.   

Zajęcia i warsztaty 

:  Zarezerwować miejsce można pod numerem telefonu 0141 232 2555, a 
zapisać się na lokalne zajęcia dzienne lub wieczorowe na stronie www.wellbeing-
glasgow.org.ukTematyka zajęć obejmuje: 

 lepszy sen, 

 kontrolę gniewu, 

 radzenie sobie z niepokojem, 

 zwiększanie pewności siebie, 

 wahania nastroju, 

 stres i dobre samopoczucie.  
 
Bluebell Perinatal Depression Services (usługi pre- i postnatalne) 
Tom Allan Counselling Centre, 23 Elmbank Street, Glasgow G2 4PB  
Doradztwo, masaże dla niemowląt oraz żłobek dostępne na mam, ojców i par.  
Doradztwo zapewniane jest bez względu na to, czy rodziców stać na opłatę.   
: bluebell@crossreach.org.uk 

: 0141 221 3003       

 
Breathing Space   www.breathingspace.scot  
Poufna linia telefoniczna dla wszystkich osób odczuwających przygnębienie.    
Od poniedziałku do czwartku od 6.00–2.00, w piątki do 6.00 i poniedziałki 
(całodobowo). 
: 0800 83 85 87 
 
COPE (Północno-Zachodnie Glasgow) www.cope-scotland.org 
COPE Scotland, 20 Drumchapel Road, Drumchapel G15 6QE 
Oferuje szereg usług indywidualnych i grupowych w oparciu o podejście 
nastawione na rozwój i ożywienie lokalnej społeczności.  Zespół COPE 
wykorzystuje swoje umiejętności do zachęcania jednostek i grup, aby zmieniali na 
lepsze życie swoje, swoich najbliższych oraz życie lokalnej społeczności.  Usługi 
bezpłatne dla osób od 16. roku życia zamieszkałych w zachodnich rejonach 

 

http://www.wellbeing-glasgow.org.uk/
http://www.wellbeing-glasgow.org.uk/
http://www.breathingspace.scot/
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Glasgow.  Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film na: 
https://vimeo.com/124500401 
Poniedziałek, środa, czwartek 9.00–17.30, wtorek 9.00–17.00,  
piątek 9.00 – 14.30. 
:    info@cope-scotland.org 
: 0141 944 5490   
 
Lifelink   wwwlifelink.org.uk 
Lifelink oferuje indywidualne wsparcie dla osób, które ukończyły 16. rok życia, 
dostępne w wielu obiektach w Glasgow. Pomaga radzić sobie ze stresem oraz 
poprawiać stan zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.  Aby umówić się 
na spotkanie, należy dzwonić do naszego zespołu od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00–13.00 lub 14.00–15.00.  Poza godzinami pracy włącza się 
automatyczna sekretarka. 
: info@lifelink.org.uk 
: 0141 552 4434    
 
Samaritans   
Całodobowa, dyskretna pomoc dla osób, które trapią zmartwienia, rozpacz lub myśli 
samobójcze.   
: Darmowy numer telefonu 116 123. 
 

GRUPY DZIECIĘCE           

 

Aby dowiedzieć się więcej o grupach dziecięcych działających w pobliżu Twojego 

miejsca zamieszkania, sprawdź zakładkę „Grupy dziecięce” na stronie: 

www.nhsggc.org.uk/your-health/public-health/pharmacy-public-health/health-

improvement-topics/baby-aware-manuals/ 

Informacje są aktualne w chwili wydruku.    Należy pamiętać, że wiele grup ma 

spotkania w trakcie roku szkolnego (najlepiej sprawdzić to, korzystając z danych 

kontaktowych).   

 

Obowiązują przepisy, na mocy których wszystkie osoby zajmujące się dziećmi 

bez nadzoru posiadają zaświadczenia o niekaralności oraz są członkami 

programu ochrony Protecting Vulnerable Groups Scheme. Jako, że NHS Greater 

Glasgow and Clyde nie ma możliwości sprawdzenia aktualności każdego 

zaświadczenia, zachęcamy by weryfikacji dokonywać osobiście.  

 
 
Deaf Connections (Północne i Południowe Glasgow) 
www.deafconnections.co.uk  
100 Norfolk Street, Glasgow G5 9EJ 
Darmowe usługi dla rodzin, których dotknęła głuchota, w tym porozumiewających 
się językiem migowym, niedosłyszących lub głuchych.  
Większość czwartków od 10.00–13.00; należy wcześniej upewnić się telefonicznie 
:  0141 420 1759  
 
 

https://vimeo.com/124500401
mailto:info@cope-scotland.org
http://www.deafconnections.co.uk/
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LISTA KONTROLNA ZABEZPIECZEŃ DOMOWYCH I OGRODOWYCH 

Ta lista pomoże Ci dostrzec potencjalne zagrożenia, jakie czyhają na dziecko w domu 
i ogrodzie. 
 
     TAK    NIE 

 
Czy zawsze trzymasz gorące napoje w miejscu 
niedostępnym dla dzieci? Pamiętaj, że dziecko może się 
poparzyć nawet niewielką ilością gorącego płynu.  

  

Czy wszystkie rączki garnków odwracasz tyłem do brzegu 
kuchenki i w miarę możliwości używasz tylnych palników?  

  

Czy masz zainstalowane czujniki dymu na każdym poziomie 
domu i czy sprawdzasz je regularnie? Informacji i porad 
udzieli miejscowa Straż Pożarna.  
Bezpłatny numer telefonu 0800 0731999. 

  

Czy niebezpieczne środki, takie jakie leki, wybielacze, środki 
do pralek i zmywarek przechowywane w miejscach 
niedostępnych dla dzieci? Szczególnie niebezpieczne są 
KAPSUŁKI PIORĄCE.  

  

Czy kiedykolwiek przekładasz środki czystości lub leki do 
innych pojemników? 

  

Czy podczas sprzątania mieszasz różne środki czystości? 
Mogą się wówczas ulatniać niebezpieczne opary. 

  

Czy usuwasz etykiety ze środków czystości?   

Czy przechowujesz materiały niebezpieczne, takie jak   
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rozpuszczalniki, środki przeciw chwastom, pestycydy czy 
nawozy w miejscach niedostępnych dla dzieci?  

Czy przechowujesz materiały do pakowania, takie jak 
reklamówki, worki na śmieci i woreczki na pieluchy w miejscach 
niedostępnych dla dzieci? 

  

Czy na końcu i początku schodów masz założone bramki?   

Czy trzymasz małe przedmioty, takie jak biżuteria, guziki, 
agrafki i małe baterie w miejscach niedostępnych dla 
dzieci?  

  

Czy zawsze trzymasz nagrzewające się sprzęty elektryczne 
w miejscu niedostępnym dla dzieci? Pozostają one gorące 
przez jakiś czas po wyłączeniu i dzieci mogą się nimi 
poparzyć.  

  

Czy przewijasz dziecko na podłodze? 
Zmniejsza to ryzyko upadku z wysokości, np. z łóżka, kanapy 
czy przewijaka.  

  

Czy używasz 5-punktowych szelek bezpieczeństwa, 
wkładając dziecko do wózka lub krzesełka?  

  

Czy pilnujesz, aby zasłony nie były spuszczone do samego 
dołu i nie wisiały związane? Pamiętaj, że wszystko, co 
dziecko jest w stanie owinąć sobie wokół szyi, może 
doprowadzić do uduszenia.  

  

Czy meble, w tym łóżeczko i kojec, ustawione są z dala od 
okna, aby zapobiec ewentualnym upadkom?  

  

     TAK    NIE 
 

Czy w oknach są zamontowane i stosowane zamki i/lub 
ograniczniki?  

  

Czy zachęcasz dziecko do sprzątania po sobie zabawek, by 
uniknąć poślizgnięć się, potknięć i upadków?  

  

Czy dokładnie oglądasz wszystkie zabawki i wyrzucasz te z 
małymi lub połamanymi częściami, które mogą utknąć 
dziecku w gardle, uchu czy nosie? 

  

Czy robisz regularne przeglądy bojlera i instalacji gazowej? 
Zmniejszy to ryzyko zatrucia CO (tlenkiem węgla), który jest 
bezbarwny i bezwonny. 

  

Czy masz w domu zainstalowany czujnik CO, który ostrzega 
przed możliwym ulatnianiem się tego gazu? 

  

Czy Twoje dziecko jest nauczone, by nie jeść niczego, co 
znajdzie na dworze bez pytania o Twoją zgodę? 

  

Czy z ogrodu zostały usunięte wszystkie 
grzyby/muchomory? 

  

Czy zostały usunięte wszystkie psie i kocie odchody (nie są 
trujące, ale mogą być źródłem infekcji)? 
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Czy zawsze trzymasz środki i produkty chemiczne w 
oryginalnych opakowaniach i wciągasz je tylko, kiedy są 
potrzebne? 

  

Czy przekładasz środki i produkty chemiczne do innych 
pojemników, zwłaszcza pojemników na produkty 
spożywcze i napoje np. do butelek po napojach? 
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Czy ogród został sprawdzony pod kątem 
następujących trujących roślin i czy zostały 
one usunięte?  

  

 
 
 

TAK NIE 
 

Cis pospolity (Taxusbaccata) 

 

  

 
Złotokap zwyczajny(Laburnum Anagyroides) 

 
 

 
 

 
 

Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea) 

 
 

  

 TAK NIE 
 

Tojad mocny (Aconitum napellus) 
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Więcej informacji na temat bezpieczeństwa dzieci:  
 

 Child Accident Prevention Trust (CAPT) 
:  www.capt.org.uk 
 0207 608 3825  

 

 Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) 
:  www.rospa.com/childsafety/inthehome 
 0121 248 2000  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zapobieganie zatruciom  

Natychmiast zasięgnij porady lekarza, jeśli Twoje dziecko połknie: 

 leki – leki na receptę ORAZ większości leków dostępnych bez recepty, takich jak 
aspiryna, żelazo, paracetamol;  jeśli podejrzewasz, że dziecko spożyło metadon, 
morfinę lub dopalacze, zadzwoń pod numer 999; 

 napoje alkoholowe lub cokolwiek innego zawierającego alkohol; 

 papierosy (również niedopałki) lub produkty zawierające nikotynę np. e-papierosy, 

plastry, gumy; 

 olejki roślinne np. olejek goździkowy, olejek eukaliptusowy, olejek lawendowy;  

 środki czystości np. tabletki do zmywarki, kapsułki do prania; 

 przybory toaletowe np. woda po goleniu, perfumy; 

 spirytus, środek chwastobójczy, środki do impregnacji drewna, środki przeciwko 
owadom; 

 środki przeciwko ślimakom;  

 trutki na szczury i myszy; 

 rośliny lub grzyby, które mogły być trujące (patrz obrazki wyżej). 
 

Przykłady nieszkodliwych roślin i substancji ogrodowych można znaleźć na 
www.spib.scot.nhs.uk 
 
Nigdy nie zakładaj, że dana roślina jest jadalna, nawet, gdy widzisz, że spożywają ją 
zwierzęta lub ptaki. 
 
Nigdynie wpuszczaj dzieci ani zwierząt na teren ogrodu, na którym został użyty 
środek chwastobójczy, przeciwko owadom lub środek do impregnacji drewna. 
 
Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko mogło mieć kontakt z trującą rośliną lub 
grzybem, 

http://www.capt.org.uk/
http://www.rospa.com/childsafety/inthehome
http://www.spib.scot.nhs.uk/
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 nie panikuj. 

 Odstaw roślinę/produkt z dala od dziecka. 

 Każ dziecku wypluć resztki, które zostały mu w buzi.  Sprawdź usta, usuń resztki i 
sprawdź, czy nie ma ranek lub pęcherzy.  

 NIGDY nie wywołuj u dziecka wymiotów ani nie dawaj ŻADNYCH środków 
wywołujących wymioty.   

 
Powyższe zdjęcia nie prezentują wszystkich trujących roślin i jeśli nie ma na 
nich jakiejś rośliny/substancji, nie oznacza to, że jest ona bezpieczna. 
 
Jeśli dziecko miało kontakt z czymś niebezpiecznym i masz wątpliwości, 
skontaktuj się z lekarzem. 
 
Zadzwoń do lekarza rodzinnego lub do NHS24, (:111) jeśli masz wątpliwości 
lub gdy dziecko źle się czuje. 

 
  



Strona 36 
Poprawne informacje na marzec 2016 r.  Data weryfikacji dokumentu: marzec 2018 r. 

Nie wszystkie grupy i organizacje wymienione w niniejszym poradniku muszą być powiązane z NHSGGC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje te są dostępne na stronie NHS Greater Glasgow and Clyde 
www.nhsggc.org.uk 

 
Ten dokument jest dostępny na życzenie w wersji audio, dużym drukiem oraz w 

językach urzędowych Wspólnoty.   
Celem uzyskania dalszych informacji lub pozostawienia opinii, skontaktuj się z 

nami: 
 
 

Pharmacy Public Health 
West House 

Gartnavel Royal Hospital 
1055 Great Western Road 

Glasgow     
G12  0XH 

 
: Karen.Carberry@ggc.scot.nhs.uk 

http://www.nhsggc.org.uk/

