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Prvá pomoc pri popáleninách a obarení. 

Ak je to možné, odstráňte zasiahnuté oblečenie 
a bižutériu. 

Pusťte studenú vodu (nikdy nepoužívajte ľad). 

Popálené miesto dajte na 10 – 20 minút pod 
studenú vodu. 

Ostatné časti tela udržujte v teple. 

Zabezpečte lekársku pomoc. 

Spojte sa s 24-hodinovou zdravotnou službou – 
zavolajte na číslo 111, choďte na pohotovosť 
alebo zavolajte na číslo 999. 

Popáleninu prikryte fóliou alebo čistou textíliou 
(NEPOUŽÍVAJTE obväzy, vatové textílie, krémy 
ani telové mlieka). 

Podajte lieky na utíšenie bolesti. 
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AKTIVITY 
 
Masírovanie detí 
Masírovanie dieťaťa môže zlepšiť spánkové návyky, prispieť k uvoľneniu, zlepšiť 
problémy s trávením, ako je kolika, a jedinečným spôsobom vám pomôže vytvoriť 
si s dieťaťom puto.  Ďalšie informácie si overte u svojej terénnej zdravotnej 
pracovníčky na miestnej klinike alebo využite služby uvedené ďalej, ktoré sú 
ponúkané lokálne: 
 
 
 

 
Juhovýchodný Glasgow 
Daisy Chain Early Years Project  
(Projekt Venček pre najmenších),  
CrossReach, c/o Glasgow Elim Church, 42 Inglefield Street, Govanhill G42 7AT  
: daisychain@crossreach.org.uk    
: 0141 423 1250 
 
Severovýchodný a severozápadný Glasgow 
Early Years Scotland Baby Massage Classes  
(Hodiny masírovania detí v rámci projektu pre najmenších v Škótsku)  
Podrobnosti o pravidelných hodinách vedených vyškoleným personálom  
nájdete na Facebooku v časti „Early Years Scotland – Glasgow North“ („Projekt 
pre najmenších v Škótsku – severný Glasgow“) alebo na adrese: 
: info@earlyyearsscotland.org 
: 0141 2214148    
 
Severovýchodný Glasgow 
Ruchazie Family Resource Centre (Rodinné centrum zdrojov Ruchazie)  
26 Avondale Street, Ruchazie G33 3QS 
V našom rodinnom centre sú v ponuke bezplatné lekcie v rámci priebežného 
programu pozostávajúceho z lekcií počas 5 týždňov. Odporúčania prijímame 
prostredníctvom agentúry alebo individuálne, a tiež poskytované kvalifikovaným 
terapeutom. 
: 0141 774 8202. 
 
Wallacewell Community Fellowship  
(Komunitné spoločenstvo Wallacewell)  www.wallacewell.org 
57 Northgate Road, Robroyston G21 3QT 
Naše 45-minútové stretnutia sú organizované ako 5-týždňový kurz s 
kvalifikovaným terapeutom, po ktorých máte možnosť porozprávať sa pri čaji 
alebo káve.  Potrebná rezervácia   
 : 0141 558 4466 
 
Severozápadný Glasgow 

Charitatívna organizácia 3D Drumchapel  www.3ddrumchapel.org.uk  
The Open Gate, 44 Hecla Square, Drumchapel G15 8NA 
Otvorená pre obyvateľov oblastí Drumchapel, Knightswood a Yoker.  Podrobnosti 
o hodinách masírovania detí (vrátane „Hodín masírovania detí pre otcov“) vám 
poskytneme na: 
: info@3ddrumchapel.org.uk  

 

mailto:daisychain@crossreach.org.uk
mailto:info@earlyyearsscotland.org
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: 0141 944 5740 
 
North West Women’s Centre (Severozápadné centrum pre ženy)  
17 Shawpark Street, Maryhill G20 9DA 
Bezplatné hodiny v priebehu 6 týždňov sa konajú v stredu popoludní pre 
(očkované) dojčatá od 6 týždňov do 6 mesiacov.  Rezervácie na čísle: 
: 0141 576 1400 
 
Bookbug Sessions (Stretnutia s čítaním)  www.scottishbooktrust.com 
Bookbug Sessions (Stretnutia s čítaním) sú bezplatné, zábavné a priateľské 
podujatia pre deti od 0 do 4 rokov a ich rodiny, na ktorých sa v príjemnej 
atmosfére tešia z príbehov, pesničiek a riekaniek. Rezervácie nie sú potrebné. 
Stretnutia predstavujú príležitosť kvalitne stráviť čas so svojím dieťaťom a 
zoznámiť sa s inými rodičmi. Bookbug Sessions (Stretnutia s čítaním) pomáhajú 
budovať sebavedomie a sociálne zručnosti, pričom súčasne rozvíjajú rečové a 
jazykové schopnosti. 
 
Bookbug ponúka balíky pre dojčatá a batoľatá vrátane kníh a CD, ktoré môžete 
získať u svojej terénnej zdravotnej pracovníčky. Pirátske balíky pre 3-ročné deti 
darovali škôlky, no sú k dispozícii aj v miestnych knižniciach.  
 

Bounce & Rhyme (Hopsaj a rýmuj)   
Bezplatná zábava s pesničkami a riekankami pre deti vo veku od 0 do 3 rokov a 
ich opatrovateľov.   
Rezervácia nie je potrebná, stačí zájsť do miestnej knižnice alebo si o nej nájsť 
informácie na stránke: www.glasgowlife.org.uk/libraries/pages/home.aspx 
Knižnice v Glasgowe ponúkajú  
voľný prístup na internet s možnosťou rezervácie. 
 
Garscube Community Playrooms  
(Komunitné detské herne Garscube) 
2 Manresa Place, Woodside G4 9SZ 
Aktivity vhodné pre dojčatá, batoľatá a deti v predškolskom veku 
(od 0 do 5 rokov) v priateľskej atmosfére. V našich troch miestnostiach sa môžete 
venovať kresleniu alebo majstrovaniu, obrazotvornej hre/hraniu rolí a mäkkým 
hrám (loptičky, kĺzačky a geometrické tvary na hranie). Rodičia/opatrovatelia 
môžu, tak ako v prípade batoliat, zostať s deťmi v herniach a hrať sa s nimi.  
Herne vedú rodičia a sú financované z členských poplatkov a získaných financií. 
Vítaní sú rodičia a opatrovatelia zo všetkých častí Glasgowa.  Etickým základom 
správnej klinickej praxe v rámci členstva v Projekte pre najmenších v Škótsku je 
učenie sa hrou. Deti si môžu vyskúšať prostredie škôlky s mamou, otcom, starými 
rodičmi atď. na blízku.  Otvorené počas školských prázdnin.   
Ďalšie informácie získate na Facebooku. 
Pondelok až piatok v čase 10:00 – 15:30  
: 07810 688 565  

Glasgow Life (Život v Glasgowe) www.glasgowlife.org.uk 
Informácie o športe, múzeách (Wee  Creatives (Kreatívne činnosti s najmenšími 
pre deti do 2 rokov)), knižniciach, umení, hudbe a komunitných podujatiach v 
miestnej oblasti vrátane podujatia „Young Glasgow“ („Mladý Glasgow“) a 
masírovania detí nájdete na stránke ww.glasgowlife.org.uk. 
 

 

http://www.glasgowlife.org.uk/
http://www.glasgowlife.org.uk/
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Múzeá v Glasgowe www.glasgowlife.org.uk 
Voľný vstup pre rodiny, spolu s výstavami organizovanými pre rodiny, s kaviarňou 
a miestnosťami na prebaľovanie detí.  Prejdite priamo na túto stránku, kde nájdete 
podrobné informácie o aktivitách pre deti a rodiny, ktoré zahŕňajú návštevu, 
kreatívne dielne pre celú rodinu, prechádzky, materiály na podporu čítania a 
exkurzie.  Mnohé sú bezplatné!   
 
NHS Greater Glasgow & Clyde Health Improvement Team  
(Tím na zlepšenie zdravia v rámci národného zdravotného systému v oblasti 
širšieho Glasgowa a Clyde) 
Priateľský tím poskytuje bezplatnú odbornú pomoc rodičom a deťom pri mnohých 
aktivitách ako sú napríklad: 

 bezplatné kurzy varenia 

 škála podporných aktivít pre rodiny 

 hodiny telesnej aktivity alebo skupiny pre fanúšikov chôdze 

 pomoc pri skončení s fajčením  
Severovýchodný Glasgow  : 0141 232 0166  
Severozápadný Glasgow  : 0141 211 0664 
Južný Glasgow   : 0141 232 8035 
 
 

FINANČNÉ PORADENSTVO A PODPORA 

Bezplatné a dôverné poradenstvo v oblasti dlhov a peňazí, bývania, zamestnania, 
benefitov/daní, rodiny a vzťahov poskytujú nasledujúce centrá: 
 
AMINA – The Muslim Women’s Resource Centre  
(Centrum zdrojov pre moslimské ženy) 
City Wall House, 32 Eastwood Avenue, Glasgow G41 3NS 
Ponúka rady okrem iného v oblastiach dlhov a peňazí, vzdelávania, zamestnania, 
vzťahov, zdravotnej starostlivosti, bývania, poradenstva, zariadení starostlivosti o 
deti a tlmočníckych služieb. 
Pondelok až piatok v čase 10:00 – 16:00 
: info@mwrc.org.uk    
: 0141 212 8420   Bezplatná linka: 0808 801 0301  
 
 

Christians Against Poverty (CAP) (Kresťania proti chudobe) www.capuk.org

 
Christians Against Poverty (CAP) (Kresťania proti chudobe) je celoštátne 
pôsobiaca charita poskytujúca poradenstvo v oblasti dlhov, ktorá funguje 
prostredníctvom siete centier so sídlom v miestnych kostoloch.  CAP ponúka 
nádej a riešenie každému, kto má dlhy, prostredníctvom svojich jedinečných, 
hĺbkových služieb zahŕňajúcich:  

 návštevy doma 

 efektívny rozpočet 

http://www.glasgowlife.org.uk/
mailto:info@mwrc.org.uk
http://www.capuk.org/
http://www.capuk.org/
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 účet CAP (jedinečná služba, ktorá uľahčuje splácanie vašich dlhov) 

 pomoc pri závažných dlhoch  

 podpora až do úplného vyriešenia dlhu 
bezplatná pomoc pre každého v núdzi bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo 
vierovyznanie. Úzko spolupracujeme s miestnymi podnikmi verejných služieb a 
vnútroštátnymi finančnými inštitúciami; naším cieľom je ponúknuť udržateľné 
riešenie a skutočnú nádej do budúcnosti. Ak potrebujete pomoc, využite 
nasledujúce kontakty:  
bezplatná telefónna linka : 0800 328 0006 na objednanie 
 
Citizens Advice Bureau (Občianska poradňa) www.citizensadvice.org.uk 
Nezávislá, nezisková charitatívna organizácia vedená tímom vyškolených 
dobrovoľníkom a špecializovaných odborníkov. Bezplatné, dôverné, nestranné a 
nezávislé informácie a poradenstvo v oblasti dlhov, benefitov, bývania, 
zamestnania, otázok daňovej úľavy, spotrebiteľských záležitostí, imigrácie a 
pomoci s rodinnými a osobnými problémami z lokálnych centier.  Ďalšie 
podrobnosti o miestnych centrách nájdete na stránke www.citizensadvice.org.uk 
alebo využite kontakty nižšie: 
 

Citizens Advice Direct (Priama občianska poradňa) 
www.citizensadvicedirect.org.uk  
: advice@citizensadvicedirect.org.uk 
: 0808 800 9060   
 
Choices, One Parent Families Scotland (Voľby, neúplné rodiny v Škótsku) 
www.opfs.org.uk  
Ďalšie informácie o špecializovaných službách pre osamelých rodičov vám 
poskytne organizácia Lone Parent (Osamelý rodič)  
Pondelok až piatok v čase 9:30 – 16:00 
bezplatná telefónna linka : 0808 801 0323  
 
Department for Work and Pensions (Oddelenie práce a dôchodkov) 
www.dwp.gov.uk  
Poskytuje informácie o výhodách, finančnej podpore, pracovných miestach alebo 
dôchodkoch. 
 
Family Addiction Support Service (FASS)  
(Služby podpory pri závislosti člena rodiny) www.fassglasgow.org 
FASS, West Street Centre. 123 West Street, Glasgow G5 8BA  
Ponuka podpory a služieb dospelým rodinným príslušníkom, ktorí sú ovplyvnení 
problémami blízkej osoby s alkoholom alebo drogami. Podporné skupiny v 
Glasgowe zahŕňajú podporné skupiny pre oblasť príbuzenských vzťahov, úmrtia a 
rodiny a ponúkajú vzájomnú podporu členov v komunitách.  FASS ponúka priamo 
alebo prostredníctvom spolupráce aj: 

 bezplatné poradenstvo pre tých, ktorí sú alebo boli ovplyvnení závislosťou 
člena rodiny od alkoholu alebo drog 

 koordinátorov (v spolupráci s organizáciou Geezabreak) poskytujúcich 
podporu opatrovateľom z príbuzenstva, ktorí sú teraz jedinými opatrovateľmi 
detí v dôsledku závislosti rodičov  

 bezplatnú hypnoterapiu, holistickú liečbu a alternatívnu liečbu stresu  

 nízkonákladové voľno na zvládnutie náročnej životnej situácie  

http://www.citizensadvice.org.uk/
mailto:advice@citizensadvicedirect.org.uk
http://www.opfs.org.uk/
http://www.dwp.gov.uk/
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 bezplatnú mediáciu pre členov skupiny a ich dospelých rodinných 
príslušníkov, ktorí chcú zmeniť rodinné vzťahy napäté z dôvodu problémov ich 
blízkych s drogami alebo alkoholom 

 mesačné stretnutia členov so zabezpečeným ľahkým obedom  

 možnosti financovania a mesačník FASS  

 projekt zameraný na oblečenie  

 spomienkové ekumenické služby pre rodiny a priateľov, ktorí prišli o blízku 
osobu kvôli problémom s drogami alebo alkoholom, s možnosťou zísť sa, 
spomínať na blízku osobu a prijať útechu a podporu od iných, ktorí sami zažili 
stratu blízkej osoby 

: info@fassglasgow.org 
: 0141 420 2050     
 
GAIN Helpline (Linka pomoci GAIN) www.gain4u.org.uk  
Poradenská a informačná sieť Glasgowa poskytuje bezplatné, dôverné a 
nestranné rady ľuďom, ktorí žijú alebo pracujú v Glasgowe. 
Pondelok až piatok v čase 9:00 – 20:00, sobota v čase 10:00 – 14:00 
Bezplatná linka: 0808 801 1011 (niektoré mobilné siete môžu účtovať poplatok)  
 
Glasgow City Council Homelessness Service  
(Služby mestskej rady Glasgowa pre bezdomovcov) 
Ak ste bez domova alebo vám hrozí bezdomovstvo, zamestnanci vám v 
súkromnej miestnosti poradia, akú pomoc k máte dispozícii.   
 
Asylum and Refugee Support Team (Tím podpory pre oblasť azylu a utečencov)  
The Hamish Allan Centre, 180 Centre Street, Glasgow G5 8EE  
bezplatná telefónna linka: 0800 838 502 alebo: 0141 287 1800 
 
 
 
North East Community Casework Service  
(Služby v oblasti sociálnej práce pre severovýchodnú komunitu)  
33 Burnmouth Road, Glasgow G33 4ST  
: 0141 276 6153/0141 276 6160  
 
North West Community Casework Service  
(Služby v oblasti sociálnej práce pre severozápadnú komunitu) 
30 Mansion Street Glasgow G22 5SZ  
: 0141 276 6169  
 
Prison Casework Service (Nápravnovýchovné sociálne služby) 
Social Work Unit, HMP Barlinnie, Lee Avenue, Glasgow G33 2QX 
: 0141 770 2123 
 
South Community Casework Service  
(Služby v oblasti sociálnej práce pre južnú komunitu) 
1st Floor, TwoMax Building, 187 Old Rutherglen Road, Glasgow G5 0RE 
: 0141 276 8201 
 
Služby mimo pracovného času v centre Hamish Allan Centre  
Centrum Hamish Allan Centre sa nachádza na adrese 180 Centre Street, Glasgow 
G5 8EE 

mailto:info@fassglasgow.org
http://www.gain4u.org.uk/
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V čase od 16:00 do 9:00 môžete ako bezdomovec vždy požiadať o služby v centre 
Hamish Allan Centre.  Počas úradných hodín budete presmerovaní na jeden z 
komunitných tímov sociálnej práce (pozrite si informácie vyššie). 

 Pondelok až piatok v čase 16:00 – 9:00 
 24 hodín v sobotu a nedeľu 
 24 hodín počas štátnych sviatkov 

Bezplatná telefónna linka: 0800 838 502 alebo: 0141 287 1800 
  
Glasgow’s Helping Heroes (Glasgowskí hrdinskí pomocníci)   
www.glasgowshelpingheroes.org 
15-17 Duke Street, Glasgow G4 0UL  
Ponuka bezplatného dôverného poradenstva v oblasti týkajúcich sa dlhov/peňazí, 
práv sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti,  
bývania, poradenstva o finančných schopnostiach, poradenstva v prípade 
vojenskej služby/nároku  
na odškodné a odporúčania na organizáciu SSAFA so žiadosťou o finančnú 
podporu. 
Pondelok až piatok v čase 9:00 – 17:00 
: 0141 276 7199  
 
Money Advice Scotland (Finančné poradenstvo v Škótsku) 
www.moneyadviceservice.org.uk 
Suite 410, Pentagon Centre, 36 Washington Street, Glasgow G3 8AZ 

Ponúka množstvo informácií, zdrojov a kalkulačky, ktoré vám môžu plánovať, vytvoriť 
rozpočet a ušetriť.      
: 0141 572 0237  
 
National Debt Line (Národná dlhová linka)  www.nationaldebtline.org 
: 0808 808 4000 poskytuje bezplatné, dôverné a nezávislé poradenstvo o tom, 
ako sa vyrovnať s problémami spôsobenými dlhmi.  
 
Money Advice Clinics (Centrá finančného poradenstva) 
Severovýchodný Glasgow www.gemapscotland.co.uk 
Služby finančnej inklúzie a peňažného poradenstva ponúka spoločnosť G£MAP 
Scotland Ltd vo vašom miestnom zdravotnom stredisku.  G£map je nezávislá 
finančná služba zriadená štátom na pomoc ľuďom, aby čo najlepšie využili svoje 
peniaze. Táto služba poskytuje nestranné, bezplatné rady v celom Škótsku  – 
online, telefonicky aj osobne. Všetky služby sú poskytované iba na základe 
objednania.  Všetky rady sú bezplatné a dôverné.   
: Ďalšie podrobnosti na čísle 0141 428 4999. 
 
Severozápadný Glasgow 

Drumchapel Money Advice Centre (Finančné poradenské centrum Drumchapel) 
www.dmac.btck.co.uk 
Unit 1, KCEDG Commercial Centre, Ladyloan Place, Drumchapel, Glasgow G15 8LB 
Ponúka bezplatné a dôverné rady a zastúpenie v oblasti peňažného poradenstva, dlhov a 
práv sociálneho zabezpečenia.  Okrem toho ponúkame nezávislú obhajobu detí a 
mladých ľudí vo veku od 5 do 18 rokov v západnej časti Glasgowa a nezávislú obhajobu 
dospelých s bydliskom v oblasti G15. Ďalšie podrobnosti a informácie o ostatných 
centrách v severozápadnom Glasgowe získate na adrese  
: admin@d-mac.org.uk 
: 0141 944 0507 

 

http://www.glasgowshelpingheroes.org/
mailto:admin@d-mac.org.uk
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Bezplatné poradenstvo o financiách a dávkach vo vašej miestnej knižnici 
www.letslearnandworktogether.com 
Ak chcete získať ďalšie informácie alebo ak sa chcete objednať, zavolajte ešte dnes 
priamo do knižnice.  
o Drumchapel Library (Knižnica Drumchapel) 

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

o Maryhill Library (Knižnica Maryhill)  
1508 Maryhill Road, Glasgow G20 9AD   
: 0141 276 0715 

 
Legal Services Agency Ltd www.lsa.org.uk 

North Glasgow Advice Centre (Poradenské centrum v severnom Glasgowe), 1169 
Royston Road, Glasgow G33 1EY  
Právne centrum a charitatívna organizácia, ktorá rieši nesplnené právne požiadavky 
znevýhodnených osôb a ponúka im pomoc v nasledujúcich oblastiach: 
o bývanie a prevencia proti bezdomovstvu 
o obhájenie v prípade súdneho vysťahovania a obhájenie v prípade opätovného 

prevzatia vlastníctva pri hypotéke 
o ochrana práva žiadateľov o azyl, utečencov a žien a malých detí prisťahovaleckého 

pôvodu 
o  komplexné služby pre ľudí trpiacich demenciou alebo duševnou chorobou alebo pre 

ich opatrovateľov 

:  lsa@btconnect.com 

: 0141 770 7976   

 
Juhovýchodný Glasgow  www.castlemilklawcentre.co.uk 
Dobrovoľná komunitná organizácia pozostávajúca z poradenských  
agentúr uvedených ďalej, ktoré ponúkajú bezplatné poradenské služby 
a zastupovanie:  

 Castlemilk Citizen Advice Bureau (Občianska poradňa Castlemilk)                  
27 Dougrie Drive, Castlemilk, G45 9AD 
 0141 634 0338  

 Castlemilk Law and Money Advice Centre (Právne a finančné poradenské 
centrum Castlemilk)      
1st Floor, 155 Castlemilk Drive, Castlemilk, G45 9AA 
 mail@castlemilklawcentre.co.uk 
 0141 634 0313 

 Gorbals Law & Advice Centre (Právne a poradenské centrum Gorbals), 72 
Commercial Road, Gorbals, G5 0QZ   
 mail@gorbalslawcentre.co.uk 
 0141 418 1010  
 

 Govanhill Baths Advice Project (Poradenský projekt kúpeľov Govanhill)  
99 Calder Street, Govanhill, G42 9RA   
: 0141 423 9512 

 Toryglen Law and Money Advice Centre (Právne a finančné centrum 
Toryglen), Toryglen Community Base, 179 Prospecthill Circus, Toryglen G42 
0LA   
 mail@toryglenrightsproject.co.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/
mailto:lsa@btconnect.com
http://www.castlemilklawcentre.co.uk/
mailto:mail@castlemilklawcentre.co.uk
mailto:mail@gorbalslawcentre.co.uk
mailto:mail@toryglenrightsproject.co.uk
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: 0141 647 4333 
 

 
Juhozápadný Glasgow 
Greater Pollok Citizens Advice Bureau  
(Občianska poradňa pre širšiu oblasť Pollok) 
Pollok Civic Realm, 27 Cowglen Road, Pollok G53 6EW.  
Ponúka obmedzené služby návštevy domácností pre obyvateľov juhozápadného 
Glasgowa so zdravotným postihnutím alebo pre starších ľudí, ktorí nemôžu 
vychádzať z domu. 
Podrobnosti o otváracom čase alebo ak si chcete rezervovať stretnutie, získate na 
čísle: 
: 0141 876 4401. 
 
Money Matters Advice Centre  
(Centrum poradenstva vo finančných záležitostiach) 
Orkney Street Enterprise Centre, Unit 1, 18-20 Orkney Street, Govan G51 2BX  

 ak si chcete dohodnúť stretnutie počas pracovných hodín, v sobotu alebo 
neskoro v noci, 

 zistiť podrobnosti o čase návštev a vysunutých zariadeniach kdekoľvek 

 ak potrebujete tlmočníka alebo tlmočníka do posunkovej reči 
: advice@moneymattersweb.co.uk 
: 0141 445 5221  
 
Scotcash www.scotcash.net 
Scotcash, 55 High Street, Glasgow G1 1LX 
Finančná inštitúcia SCOTCASH v Glasgowe poskytuje cenovo dostupné pôžičky, 
sporiace účty, biely tovar, bankové účty a finančné poradenstvo.  
: 0141 276 0525 
 
Scottish League of Credit Unions  
(Škótska únia úverových zväzov) www.scottishcu.org 
Ak si v priebehu roka požičiate 300 GBP, splatíte úverovým zväzom oveľa menej. 
Úverovému zväzu by ste splatili späť 320 GBP; podomovému poskytovateľovi úverov 
495 GBP; renomovanej úverovej inštitúcii 884 GBP a úverovým žralokom až 3000 
GBP. Táto internetová stránka sa zameriava na značné finančné výhody, ktoré ľudia 
využívajú, keď sa stanú členom úverového zväzu.  Ďalšie podrobnosti získate na 
čísle: 
: 0141 774 5020. 
 
Working Families (Pracujúce rodiny) www.workingfamilies.org.uk 

Pomoc pracujúcim rodičom/opatrovateľom a ich zamestnávateľom k lepšiemu 
vyváženiu 
zodpovedností doma a v práci.  Dôverné právne poradenstvo ponúkané v oblasti 
práva zamestnancov (napr. materskej/otcovskej dovolenky), práva na pracovné 
voľno v núdzových situáciách, diskriminácie počas materstva alebo tehotenstva, 
benefitov, daňových úverov, rodičovskej dovolenky a pomoci dohodnúť flexibilný 
pracovný čas so zamestnávateľmi.   
Bezplatná linka pomoci: 0300 012 0312. 
 
 
 

mailto:advice
http://www.workingfamilies.org.uk/


Strana 11 
Informácie správne k marcu 2016. Dátum revízie dokumentu: marec 2018. 

Všetky skupiny a organizácie uvedené v tejto príručke nemusia byť nevyhnutne pridružené k NHSGGC. 

ZDRAVIE A FITNES 

Glasgow Life (Život v Glasgowe)  www.glasgowlife.org.uk  

Športové zariadenia organizácie Glasgow Life (Život v Glasgowe) pre celú rodinu 
ponúkajú: 

 vstup do 27 centier, 22 telocviční, 12 bazénov (vrátane  

 času vyhradeného pre ženy) a na viac ako 1000 fitnes lekcií týždenne 

 Hodiny plávania pre tehotné ženy (s možnosťou poradenstva pôrodnej 
asistentky), hodiny zumby,  
program peších vychádzok, bezplatný bowling a tenis v parkoch 

 Goodmove Walks (Správny pohyb – prechádzky) – jednoduché, spoločenské, 
zábavné, prechádzky vhodné aj pre kočíky. Bezplatné!   
Ďalšie informácie získate na webovej stránke alebo telefonicky na čísle  
: 0300 343 0400 

 
 
 
 
 

 Hodiny gymnastiky pre deti od 18 mesiacov 

 Good Move – Wee Play (Správny pohyb –  hra pre najmenších)  

 (pre deti vo veku 2 – 5 rokov a ich rodiny, tiež poskytovanie zdrojov pre rodiny na 
domáce použitie) 

 
 Mini Kickers Football (Futbal pre najmenších) (3 – 5 rokov) 

  

  

 Hodiny plávania „Starfish“ pre deti od 6 mesiacov 
 

 Tiny Tots Football (Futbal pre drobcov ) (2 – 3 roky)  
 
Ďalšie informácie o hodinách nájdete na internetovej stránke alebo keď sa spojíte 
s miestnym centrom Glasgow Club (Glasgowský klub), prípadne na stránke 
www.glasgowlife.org.uk. 
 
 
SLUŽBY TERÉNNYCH ZDRAVOTNÝCH PRACOVNÍČOK 
 
Všetky deti do 5 rokov majú určenú terénnu zdravotnú pracovníčku, ktorá 
navštevuje vaše dieťa doma aj v ambulantnom prostredí. Tím návštevnej 
zdravotnej služby ponúka celý rad služieb pomoci rodičom pri podpore zdravia ich 

 

 

 

http://www.glasgowlife.org.uk/
http://www.glasgowlife.org.uk/
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dieťaťa. Uvedené služby zahŕňajú vývoj dieťaťa a hodnotenie, očkovania, rady 
týkajúce sa kŕmenia a výživy, rodičovstva, upevnenia vzťahov a podpory zdravia. 
Mnohé terénne zdravotné pracovníčky vykonávajú návštevy, počas ktorých vážia 
dojčatá a deti. Informácie o tom, aké služby sú dostupné vo vašej oblasti, získate, 
ak sa spojíte s terénnou zdravotnou pracovníčkou vášho dieťaťa v zdravotnom 
stredisku, podrobnosti budú uvedené vo vašej zdravotnej karte Red Book.  
 

 

PODPORA DOJČENIA  

Návšteva na podporu dojčenia 
Miestne návštevy na podporu dojčenia 
Podrobné informácie o miestnych skupinách podpory návštev počas dojčenia vám 
poskytne vaša terénna zdravotná pracovníčka. K ďalším skupinám, ktoré máte v 
Glasgowe k dispozícii, patria:  
 
Severovýchodný Glasgow 
Dennistoun Library (Knižnica Dennistoun), 2 Craigpark, Glasgow G31 2NA    
Pondelok 11:00 – 12:00 
: 0141 276 0768  
 
Baillieston Health Centre (Zdravotné stredisko Baillieston), 20 Muirside Road, 
Glasgow G69 7AD 
Streda 13:30 – 15:00 
: 0141 531 8000    
 
Severozápadný Glasgow 
Drumchapel 3D, The Open Gate, 44 Hecla Square, Glasgow, G15 8NH streda 
13:00 – 14:30       
: 0141 944 5740 
Woodside Library (Knižnica Woodside), 343 St Georges Road, Glasgow, G3 6JQ  
Štvrtok 13:30 – 15:00       
: 0141 276 1609 
Partick Library (Knižnica Partick), 305 Dumbarton Road, Glasgow, G11 6AB 
Utorok 13:00 – 15:00       
: 0141 276 1560 
Bouncing Baby Bistro (Bistro pre skákajúce deti), Maryhill Women's Centre 
(Centrum pre ženy Maryhill), 17 Shawpark Street, Glasgow G20 9DA  
Streda 11:00 – 12:30      
: 0141 576 1440 

Južný Glasgow 

Best Start Baby Club, Pollok (Klub pre deti Najlepší začiatok), miestnosť pre 
rodičov (v zadnej časti), Pollok Civic Realm Library (Knižnica Pollok), 27 Cowglen 
Road, Glasgow G53 2EN     
Štvrtok 11:30 – 13:00, podpora dojčenia je k dispozícii od 13:00 – 14:00 
: 0141 276 6877 

Best Start Baby Club v Riverside Halls (Klub pre deti Najlepší začiatok), 29-31 
Clydebrae Street, Govan, G51 2AJ 

http://www.bing.com/local?lid=YN1029x8405021615722577224&id=YN1029x8405021615722577224&q=Woodside+Library&name=Woodside+Library&cp=55.8716316223145%7e-4.26757383346558&ppois=55.8716316223145_-4.26757383346558_Woodside+Library&FORM=SNAPST
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Pre bábätká od 8 týždňov do 6 mesiacov v pondelok v čase 12:45 – 15:00, 
následná návšteva s dieťaťom a podpora dojčenia v čase 14:00 – 15:00 
  

 

 

 

Govanhill Baby Café (Detská kaviareň Govanhill)  www.thebabycafe.org 
6 Daisy Street, Govanhill, Glasgow G42 8JL 
Kedykoľvek počas otváracích hodín sú vítané všetky tehotné alebo dojčiace 
matky. Môžete so sebou vziať aj partnera. Návštevné centrá Baby Café (Detská 
kaviareň) sú vo všeobecnosti vybavené stolíkmi a hracími plochami pre batoľatá.  

Návštevné centrá Baby Café (Detská kaviareň) vedie rad vyškolených 
zamestnancov, ktorí získali špecifické vzdelanie a skúsenosti v pomoci rodinám s 
dojčením. Pomoc je k dispozícii vo všetkých aspektoch dojčenia a jeho vplyve na 
každodenný život - od začiatku po zastavenie a všetky situácie medzi nimi. V 
uvoľnenej neformálnej atmosfére môžete: 

 porozprávať sa s inými matkami a vybudovať si dôveru  
 získať osobnú pomoc od špeciálne vyškolených pracovníkov  
 pozrieť si knihy, letáky a DVD 
 dať si chutné občerstvenie. 

Utorok v čase 11:00 – 13:00 v Govanhill Neighbourhood Centre (Susedské 
centrum Govanhill)  
Facebooková stránka: www.facebook.com/glasgowsouthbabycafe?fref=ts 

 

Nová skupina na podporu dojčenia v nemocnici Victoria Hospital 
V skupine na podporu dojčenia v nemocnici New Victoria Hospital sú vítané 
všetky mamičky, 
ktoré tam môžu stretnúť ostatné  
dojčiace matky.  
 
Na stretnutiach skupiny bude každý týždeň prítomná kvalifikovaná sestra alebo 
terénna zdravotná pracovníčka a dobrovoľníčka podpory dojčenia, ktoré 
odpovedia na všetky otázky. Miestnosť je malá, 
ale má vyhradený priestor na kočíky.  K dispozícii sú aj prebaľovacie  
pulty. 
 
New Victoria Hospital (nemocnica New Victoria Hospital) (vstup cez hlavný vchod, 
potom doľava a miestnosť sa nachádza pri informáciách pre pacientov).  
K dispozícii každú stredu v čase 13:00 – 15: 00 ako návšteva – objednávanie nie 
je potrebné.  Ak chcete získať bližšie informácie alebo podporu dojčenia po 
pôrode, kontaktujte miestnu terénnu zdravotnú pracovníčku. 

 

file://///FAMILYSERVER/Alex/Pharmacy/Baby%20Aware%20Project/BAR%20V3/SE/www.facebook.com/glasgowsouthbabycafe%3ffref=ts
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Podpora dojčenia „mimo pracovných hodín“ 
Ak komunitná pôrodná asistentka alebo terénna zdravotná pracovníčka nie je k 
dispozícii, alebo ak by ste sa radšej porozprávali s poradkyňou pre dojčenie, 
môžete sa obrátiť na: 
 

 Baby Friendly Initiative (Iniciatíva pre deti)  www.babyfriendly.org.uk     
Informácie pre rodičov o kŕmení dieťaťa.  Ponúka videoklipy na pomoc s 
dojčením a informácie pre rodičov o kŕmení a odstavení.  Informácie  
o výhodách dojčenia založené na dôkazoch.  
 

 Breastfeeding Network (Sieť dojčenia)  www.breastfeedingnetwork.org.uk 
Ponúka videoklipy na pomoc pri dojčení, rady o liekoch v materskom mlieku, 
bezpečnosti estetických zásahov počas dojčenia, rady o návrate do práce, dojčení 
viacerých detí atď. Linka pomoci:  0300 100 0210  
 

 Feedgood factor (Faktor správneho kŕmenia) www.feedgoodfactor.org.uk   
Internetová stránka národného zdravotného systému  
Škótska, ktorá poskytuje informácie a podporu  
pri dojčení.  
 

 La Leche League (Spolok La Leche)   
www.laleche.org.uk  
Rady o dojčení, rodičovstve a odstavení s kurzmi  
praktického nácviku a podpornou skupinou  
Linka pomoci:  0845 120 2918 
 

 Association of Breastfeeding Mothers (Združenie dojčiacich matiek)  
www.abm.me.uk 
9:30 – 22:30 každý deň. 
: Poradenská linka pomoci: 0300 330 5453  
 
 

 Národná linka pomoci pre dojčenie : 0300 100 0212  
od 9:30 – 21:30  
 
Linka podpory pre matky hovoriace bengálskym jazykom/jazykom sylheti  
 0300 456 2421  
 

 National Childbirth Trust (Národná nadácia pre pôrody)   www.nct.org.uk  
Linka pre dojčenie 
od 8:00 – polnoc každý deň vrátane sviatkov 
 0300 330 0770  
 
Linka pre postnatálne otázky:  
Na hodiny pre matky v prenatálnom období, ktoré sú organizované v celom 
Glasgowe, sa môžete objednať online so zľavou 10 % pre matky s nízkym 
príjmom.  Ďalšie informácie o miestnych skupinách získate na Facebooku. 
Pondelok až piatok v čase 9:00 – 13:00 
 0300 330 0770 

 

 

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/
http://www.nct.org.uk/
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 Your Pregnancy and Baby Guide (Váš sprievodca tehotenstvom 
a starostlivosťou o dieťa) www.breastfeeding.nhs.uk  
Poskytuje rady o podpore pri dojčení a odstavení. 

 
Umelá výživa 

Ak uvažujete o prechode z dojčenia na kŕmenie umelou výživou, poraďte sa s 

terénnou zdravotnou pracovníčkou, pretože toto rozhodnutie sa dá zmeniť len 

veľmi ťažko.  Umelé mlieko je spracované sušené kravské mlieko, ktoré je 

upravené tak, aby bolo vhodné pre deti. V prvej fáze je jeho základom srvátka a 

malo by sa používať do jedného roka dieťaťa. Bežné kravské mlieko sa nemá 

podávať, kým dieťa nedosiahne aspoň jeden rok (namiesto materského alebo 

umelého mlieka).  Informácie o tom, ako bezpečne pripraviť dojčenskú výživu, 

vám poskytne terénna zdravotná pracovníčka vo forme brožúry „Formula Feeding: 

How to feed your baby safely“ („Umelá výživa, ako zabezpečiť bezpečnú výživu 

pre vaše dieťa“), ktorá poskytuje usmernenie o tom, ako bezpečne pripraviť 

dojčenskú výživu, alebo ich nájdete na stránke www.healthscotland.com 

 
Výživa a prechod na tuhú stravu (Odstavenie) 
 
Program Healthy Start Vitamins (Vitamíny pre zdravý začiatok) 
www.healthystart.nhs.uk  
 Linka pomoci 0845 607 6823 
 
Aj keď väčšinou potrebné vitamíny čerpáte zo zdravých 
potravín, ktoré jete, malé deti, tehotné ženy a dojčiace matky  
môžu potrebovať potravinové doplnky.  Možno budete môcť získať  
bezplatné vitamíny v rámci programu Healthy Start (Zdravý  
začiatok) od zúčastnených lekární a poukážky na  
(dojčenské alebo kravské) mlieko, čerstvé a mrazené ovocie  
a zeleninu zo zúčastnených obchodov. Informácie o tom, či spĺňate  
predpoklady, získate od terénnej zdravotnej pracovníčky alebo pôrodnej 
asistentky. 
 
Vitamíny v rámci programu Healthy Start (Zdravý začiatok) sú bezplatné  

 pre ženy, ktoré sú tehotné alebo ktorým sa v uplynulom roku narodilo dieťa. 

 deti od 6 mesiacov (od 1 mesiaca pre deti s tmavšou pokožkou) do 
4. narodenín.  
Ak dostávate príspevok v rámci programu Healthy Start (Zdravý začiatok), 
môžete si zakúpiť vitamíny v rámci tohto programu v zúčastnených lekárňach 
aj vtedy, ak nespĺňate podmienky na ich bezplatné poskytnutie.  

 
Začíname s tuhou stravou (odstavenie) 
 
Kedy je najlepšie začať podávať vášmu dieťaťu tuhú stravu?   

Vášmu dieťaťu by ste mali začať podávať tuhú stravu (odstaviť ho), keď má 

približne 6 mesiacov.  Podľa najnovšieho výskumu podporeného Svetovou 

zdravotníckou organizáciou a škótskou vládou má tak vaše dieťa najväčšiu šancu 

na dobré zdravie po celý život.  Do šiestich mesiacov veku vášho dieťaťa sa stále 

vyvíja jeho tráviaci systém a obličky a materské mlieko (alebo dojčenská výživa) 

 

 

http://www.breastfeeding.nhs.uk/
http://www.healthystart.nhs.uk/
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zabezpečia všetky jeho výživové potreby.  Po šiestich mesiacoch bude vaše dieťa 

potrebovať viac živín, ako môže poskytnúť len mlieko, napríklad železo. 

 

Prečo sa oplatí počkať, kým je vaše dieťa pripravené 

Ak dojčíte, kŕmenie čisto materským mliekom približne do šiestich mesiacov 

zabezpečí lepšiu ochranu dieťaťa pred infekciou a bude ho chrániť dovtedy, kým 

budete dojčiť.  Príliš skoré odstavenie môže zvýšiť riziko astmy, ekzému, 

tráviacich ťažkostí, alergií a obezity v neskoršom živote.  Bez ohľadu na to, či 

svoje dieťa dojčíte alebo mu podávate umelú výživu, ušetríte veľa času, keď 

počkáte, kým bude na stravu pripravené, pretože:  

 vaše dieťa sa rýchlo dokáže najesť samo a s menším neporiadkom 

 vaše dieťa bude vedieť správne prehĺtať 

 nemusíte sterilizovať misky ani lyžice 

 nebudete musieť robiť kaše – namiesto toho budete môcť podať jedlo, ktoré 
možno jesť rukami, prípadne roztlačené jedlo. 
 

Ako začať podávať vášmu dieťaťu tuhú stravu (ako ho odstaviť) 

Pri zavádzaní tuhej strany naďalej pokračujte v dojčení alebo podávaní umelého 

mlieka.  Tuhú stravu ponúknite dieťaťu po zvyčajnom podaní mlieka.  U detí 

nemusíte začať s tromi jedlami denne, začnite teda ponúknutím jedla v čase, ktorý 

vám i dieťaťu najviac vyhovuje.  Postupne zvyšujte množstvo a rôznorodosť 

stravy, ktorú podávate dieťaťu, kým nebude jesť to, čo ostatní členovia rodiny, len 

v menších dávkach.  Brožúra „Fun First  

Foods: An Easy Guide to Introducing Solid Foods“ („Prvé zábavné jedlá: 

jednoduchý sprievodca zavádzaním tuhej stravy“) poskytuje najnovšie užitočné 

rady, tipy a recepty v rôznych fázach odstavenia vášho  

dieťaťa. 

 

Ako získam výtlačok brožúry „Fun First Foods“  

(„Prvé zábavné jedlá“)?  

 

 Požiadajte oň terénnu zdravotnú pracovníčku 

 na zdravotných podujatiach Starting Solids  
(Začíname s tuhou stravou) (pozrite si informácie ďalej), 
kde si môžete výtlačok vyzdvihnúť (bližšie informácie  
o týchto podujatiach vám poskytne terénna zdravotná  
pracovníčka). 

 Ak máte prístup na internet (bezplatný v knižniciach  
v Glasgowe), nájdete tento leták v angličtine a iných jazykoch  
 na stránke: www.healthscotland.com/documents/303.aspx 

 

 
Zdravotné podujatia Starting Solids (Začíname s tuhou stravou) 
 
To, čo vaše dieťa je a pije, je dôležité pre jeho zdravie v súčasnosti i 

budúcnosti.  Lekári odporúčajú, aby deti prešli na tuhú stravu vo veku šiestich 

mesiacov, dokedy budú celú výživu získavať len z materského mlieka alebo 

 

http://www.healthscotland.com/documents/303.aspx


Strana 17 
Informácie správne k marcu 2016. Dátum revízie dokumentu: marec 2018. 

Všetky skupiny a organizácie uvedené v tejto príručke nemusia byť nevyhnutne pridružené k NHSGGC. 

dojčenskej výživy.  Vďaka bezplatným zdravotným podujatiam Starting Solids 

(Začíname s tuhou stravou) môže byť odstavenie plné zábavy pre vás i vaše 

dieťa.  Získajte tipy a rady o všetkom, čo súvisí s vaším dieťaťom vrátane 

informácií: 

 

 o tom, kedy je najlepšie začať ponúkať vášmu dieťaťu prvé potraviny 

 o tom ako pripraviť zdravé jedlo, ktoré si vaše dieťaťa obľúbi 

 o tom, ako sa starať o zuby vášho dieťaťa 
 

a ešte oveľa viac!  O ďalšie podrobnosti požiadajte terénnu zdravotnú 

pracovníčku.  Radi privítame mamy, otcov, starých rodičov a samozrejme deti!   

 

Food Standards Agency (Agentúra pre potravinové normy) 

www.foodstandards.gov.scothttp://www.eatwell.gov.uk/  

Obsahuje nezávislé a aktuálne informácie o rôznych témach týkajúcich sa jedál a 
výživy.  Zahŕňajú informácie o zdravej výžive pre všetky vekové skupiny, o 
bezpečnom uchovávaní potravín, poradenstvo pre vegetariánov a vegánov, 
odkazy na schválené E-čísla atď. 
  

http://www.eatwell.gov.uk/
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SYSTÉM PRE ĽAHŠIE OCHORENIA (MAS) 

 
 
 
Čo je systém pre ľahšie ochorenia? 
 
 
 
 
 
Vaša miestna lekáreň je prvou zastávkou v prípade ľahších ochorení, kde  
oprávnení pacienti vrátane dojčiat a detí, môžu získať pomoc a bezplatné 
ošetrenie v prípade širokej škály bežných zdravotných problémov. 
 
Ako funguje? 
Ďalšie informácie získate, ak zájdete do komunitnej lekárne podľa svojho výberu a 
v čase, ktorý vám vyhovuje, alebo navštívte stránku 
www.scotland.gov.uk/publications/2006/06/26102829/1  
 
Môžem aj tak ísť k svojmu všeobecnému lekárovi? 
Áno. Stále si môžete dohodnúť schôdzku so svojím všeobecným lekárom, ak 
máte pocit, že to je vhodnejšie. 
 
Môžem stále využiť aj iné lekárne? 
Áno. Na nákup liekov alebo na výber liekov na recept môžete stále využiť aj iné 
lekárne.  Ak ste sa do systému MAS zaregistrovali v jednej lekárni a chceli by ste 
využiť niečo zo systému MAS v inej lekárni, môžete sa zaregistrovať v inej lekárni. 
 
 
PLIENKY  
 
Glasgow Cloth Nappies (Látkové plienky  
v Glasgowe) 
Mesačné stretnutia pri káve o plienkach  
s bezplatnými radami, možnosťou pozrieť si  
ukážky plienok, stretnúť sa  
s inými rodičmi a požičať si súpravu plienok  
(na skúšku, kým investujete do kompletnej súpravy).   
Stretnutia sa zvyčajne konajú v miestnosti pre  
rodičov Merry Go Round Parenting Room  
32-34 Nithsdale Road, Strathbungo G41 2AN  
Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke 
www.facebook.com/glasgowclothnappies  

 
  

 

 

http://www.facebook.com/glasgowclothnappies
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NHS24 (24-hodinová zdravotná služba) v ŠKÓTSKU  www.nhs24.com 
 
Poskytuje 24-hodinový prístup k svojpomocným návodom na liečbu bežných 
zdravotných problémov a pomáha pri rozhodovaní, či navštíviť lekára slúžiaceho 
mimo ordinačných hodín.  Získajte podrobné informácie o miestnej lekárni, 
ordinácii všeobecného lekára, zubárovi, nemocnici, klinike cestovnej medicíny 
alebo klinike sexuálneho zdravia.  K dispozícii vo viacerých jazykoch 
Ak ste chorí a váš zdravotný stav neumožňuje čakať do bežných 
ordinačných hodín národnej zdravotnej služby, volajte  bezplatne (z pevnej 
linky alebo z mobilu) číslo 111. 
 
ONLINE ZDROJE 
 
Antikoncepcia www.sandyford.org 
Informácie o všetkých službách súvisiacich so sexuálnym zdravím  
 
Glasgow Help Service Directory (Adresár služieb pomoci v Glasgowe) 
www.glasgowhelp.com   
Tento adresár ponúka podrobnosti o širokej škále služieb dostupných v 
Glasgowe. 
 
www.immunisationscotland.org.uk 
Informácie o tom, prečo je dôležité očkovanie, o dostupných očkovacích látkach, 
kedy očkovať, vrátane najnovších odporúčaní o očkovaní proti čiernemu kašľu. 
 
Netmums www.netmums.com ponúka:  

 online pomoc a fóra pre celonárodné a miestne aktivity vhodné pre rodiny a 
priaznivé z hľadiska rozpočtu 

 miestne podporné skupiny (vrátane skupín pre matky a batoľatá, podpory 
dojčenia atď.)  

 rozpočtové poradenstvo 

 usmernenia o návrate do práce 

 starostlivosť o deti, odbornú pomoc (pri dyslexii, ADHD, rozvode alebo 
rozluke) 

 recepty na odstavenie, pre batoľatá, rodiny, oslavy výhodné z hľadiska 
rozpočtu 

 online kliniku pre neobjednaných pacientov, v rámci ktorej môžete položiť 
akúkoľvek otázku o batoľatách, deťoch a rodičovstve 

 Vyškolení pracovníci na podporu rodičov alebo terénne zdravotné pracovníčky 
sú k dispozícii v čase od 9:00 do 15:00 od pondelka do piatka a od 19:30 do 
21:30 každý večer.   
Pracovníci na podporu rodičov zahŕňajú odborníkov z organizácií Relate 
(Súvislosť), Women's Aid (Pomoc ženám), Contact a Family (Kontaktovať 
rodinu), Parentline Plus (Linka pre rodičov plus), the Advisory Centre for 
Education (Poradenské centrum pre vzdelávanie) a Citizen's Advice Bureau 
(Občianska poradňa). 

 
NHSinform (Informácie o národnom zdravotnom systéme) 
www.nhsinform.co.uk 
Poskytuje všetky informácie o zdraví, odpovede na časté otázky o zdraví a 
adresár podporných služieb vrátane miestnych služieb.  K dispozícii vo viacerých 
jazykoch 

 

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/
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: 0800 22 44 88 
 
Play Talk Read (Hraj sa, rozprávaj a čítaj)  www.playtalkread.org 
Zdroj zábavných, interaktívnych aktivít, nápadov a rád škótskej vlády pre vaše 
dieťa a podporné kontaktné údaje pre rodičov alebo opatrovateľov. 
 
Ready Steady Baby (Pripraviť sa, pozor, dieťa) www.readysteadybaby.org.uk 
Zdroj národného zdravotného systému, ktorý ponúka kompletného sprievodcu 
tehotenstvom, pôrodom a rodičovstvom počas prvého roka života dieťaťa.   
 
Ready Steady Toddler (Pripraviť sa, pozor, batoľa)  
www.readysteadytoddler.org.uk 
Praktický sprievodca národného zdravotného systému, ktorý vám pomôže 
prostredníctvom výziev a odmien v živote batoľaťa. 
 
 
ORÁLNE ZDRAVIE  
 
Childsmile (Detský úsmev) – zlepšovanie orálneho zdravia detí v Škótsku 

 

Dobré orálne zdravie v detstve znamená zdravé zuby a ďasná  
počas celého života.  
 
Program Childsmile (Detský úsmev) vám predstaví vaša terénna zdravotná 
pracovníčka, zdravotná sestra alebo pracovník podpory dentálneho zdravia 
Childsmile (Detský úsmev). Poradia vám v oblasti orálneho zdravia a dajú vám 
bezplatnú zubnú kefku a fluoridovú zubnú pastu s obsahom fluóru 1000 ppm. 
Môžu vám tiež pomôcť nájsť zubára vo vašej oblasti.   Posnažte sa prihlásiť svoje 
dieťa u zubára čo najskôr po narodení alebo prinajmenšom hneď, ako mu narastú 
prvé zúbky.  
 
Keď vezmete svoje dieťa k zubárovi čo najskôr, pomôžete mu, aby si zvyklo na 
pohľad, zvuky a vône v zubnej ambulancii.  Tím dentálnych odborníkov vám v nej 
poradí a poskytne podporu, pričom vám ukáže, ako môžete zabrániť zubnému 
kazu vášho dieťa v budúcnosti. Od dvoch rokov dieťaťa vám tím dentálnych 
odborníkov môže poskytnúť dodatočnú preventívnu starostlivosť, ako je napríklad 
fluoridový lak. 
   

Ďalšie informácie vám poskytne vaša terénna zdravotná pracovníčka alebo ich 

nájdete na stránke www.child-smile.org.uk  

Na Early Years Health Improvement Team (Tím zlepšenia zdravia u najmenších) sa 

môžete obrátiť prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie:  

Severovýchodný Glasgow : 0141 781 2117 

Severozápadný Glasgow : 0141 211 0664 

Južný Glasgow  : 0141 232 8052 

 

Nezabudnite 

 Umývajte si zuby dvakrát denne fluoridovou zubnou pastou (1000 ppm) 

 Zaevidujte sa u zubára a pravidelne ho navštevujte 

 Obmedzte sladké jedlá a nápoje len na čas hlavných jedál 

 

http://www.playtalkread.org/
http://www.readysteadybaby.org.uk/
http://www.readysteadytoddler.org.uk/
http://www.child-smile.org.uk/
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 Ak je to možné, vždy používajte lieky bez cukru 

 
PODPORA RODIČOVSTVA A RODINY 

 
Charitatívna organizácia 3D Drumchapel www.3ddrumchapel.org.uk 
The Open Gate, 44 Hecla Square, Drumchapel G15 8NA 
Sme miestna charitatívna organizácia, ktorá pomáha zmeniť životy detí a rodín v 
oblasti Drumchapel poskytovaním podpory, posilnením vzťahov a postavenia 
rodiny s cieľom vykonať pozitívnu zmenu. Ponúkame 

 programy podpory pred narodením dieťaťa a po ňom vrátane hodín Mellow 
Bumps (Bezstarostné tehotenstvo), B4 Baby (Buďte za dieťa), Bumps & 
Babies Drop in (Stretnutia počas tehotenstva a s dieťaťom), 
aromaterapie/masáže/zdravie 

 aktivity pre rodičov a batoľatá  

 stretnutia a semináre vrátane varenia pre tehotné ženy a deti, stretnutia s 
obedom a hodiny prvej pomoci deťom 

 programy pre rodičov, masírovanie detí, noci pre matky, podporná skupina 
kolegov, rodinné výlety, pobyty a práca s otcami.   

Mnohé hodiny sú bezplatné a sú so zabezpečenými jasľami. Ďalšie informácie 
získate prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: 
: info@3ddrumchapel.org.uk  
: 0141 944 5740 
 
Barnardo’s Apna Project (Projekt Apna organizácie Barnardo)  
www.barnardos.org.uk/apna 
70 Coplaw Street, Govanhill G42 7JG 

Poskytuje celý rad podporných služieb v celom Glasgowe pre rodiny s deťmi a 
mladých ľudí, ktorí majú problémy s učením a telesné postihnutie. Služby 
zahŕňajú:  

 domácu starostlivosť počas voľna na zvládnutie náročnej životnej situácie  

 komunitnú podporu a sociálnu inklúziu 

 podpornú skupinu opatrovateľov  

 systém školských družín 

 osobnú podporu a služby pre mladých ľudí nad 19 rokov 
: apnaproject@barnardos.org.uk   

: 0141 423 9225   
 
Barnardo’s Youth Involvement & Family Support Project (Projekt charity 
Barnardo zameraný na zapojenie mládeže a podpory rodiny) (len pre 
severovýchodný Glasgow) 
Westwood Business Centre (Obchodné centrum Westwood), 69 Aberdalgie Road, 

Easterhouse G34 9HJ 

Charitatívna organizácia Barnardo poskytuje služby na podporu rodiny pre rodičov, 

opatrovateľov a ich deti s cieľom vybudovať dôveru a sebavedomie, podporovať 

pozitívne duševné zdravie, zvýšiť odolnosť a rozvíjať konštruktívne vzťahy. Pomáha 

rodinám v náročných a stresujúcich životných situáciách a prostredníctvom práce s 

jednotlivcom i skupinou zabezpečuje, aby mali zraniteľné deti a mladí ľudia pocit 

podpory a bezpečia. Ponúka rôzne služby vrátane mentoringu, podpory vrstovníkov, 

školenia, rozvoja praktických zručností súvisiacich s domovom a bývaním a 

poskytuje možnosti zábavy pre rodičov a deti. Ponúkané aktivity zahŕňajú tri P 

http://www.barnardos.org.uk/apna
mailto:apnaproject@barnardos.org.uk
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rodičovstva, kurzy zručností pri varení, hry, semináre o finančnej spôsobilosti a 

poskytovanie informácií/zdrojov o orálnom zdraví, výžive a predchádzaní zraneniam. 

: 0141 773 4297 
 

 
The Early Years Collaborative (Spolupráca pre najmenších) 
(severovýchodný Glasgow) 
V severovýchodnom Glasgowe je niekoľko komunitných informačných vývesných 
tabúľ, na ktorých sú propagované miestne aktivity,  
skupiny, služby a kampane, ktoré podporujú rodiny  
a propagujú zdravie a duševnú pohodu. O obsahu  
vývesných tabúľ rozhodujú miestni obyvatelia a je pravidelne  
aktualizovaný. 
 
Vývesné tabule ľahko rozoznáte vďaka logu  
organizácie Alister a sú umiestnené v týchto oblastiach: 
 
 
 
Komunitná škôlka Parkhead 
Quarry Brae Campus, 61 Crail Street, Glasgow G31 5AL 
 
Zdravotné stredisko Parkhead 
101 Salamanca Street, Glasgow G31 5BA 
 
Bridgeton Family Learning Centre (Rodinné vzdelávacie centrum Bridgeton)  
106 Orr Street, Glasgow G40 2QF 
 
Zdravotné stredisko Bridgeton 
201 Abercromby Street, Glasgow G40 2DA 
 
Ďalšie informácie vám poskytne Anne McGinley, vedúca terénneho zdravotného 

tímu  

: 0141 531 6615 

 

 
Stay and Play Sessions (Stretnutia zostaň a zahraj sa) 
www.earlyyearsscotland.org  
Early Years Scotland (Projekt pre najmenších v Škótsku) organizuje stretnutia pod 
názvom „Stay & Play“ („Zostaň a zahraj sa“) pre deti vo veku 0 – 5 rokov a ich 
rodín/opatrovateľov, na ktorých je podávaná aj zdravá desiata. Stretnutia sú 
navrhnuté tak, aby sa rodiny spolu zabavili a zároveň vzdelávali prostredníctvom 
umenia, majstrovania, chaotickej hry, hier s padákom a mnohých iných činností. 
Na konci stretnutia nasleduje čas na čítanie príbehov/pesničky (ďalšie informácie 
o „Bookbug“ („Stretnutia s čítaním“) nájdete v časti „Aktivity“).  Rodičia majú tiež 
možnosť spoznať sa navzájom a v priateľskom a prajnom prostredí preskúmať, 
ako sa ich dieťa rozvíja. A to všetko bezplatne.  Väčšina stretnutí prebieha počas 
školského roka, i keď niektoré sú k dispozícii aj počas prázdnin. 
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Podrobnejšie informácie nájdete na Facebooku v časti Early Years Scotland – 
Glasgow North alebo Glasgow South (Projekt pre najmenších v Škótsku – 
severný Glasgow alebo južný Glasgow) alebo na: 
: info@earlyyearsscotland.org 
: 0141 221 4148   
 
Family Addiction Support Service (FASS) (Služby podpory pri závislosti 
člena rodiny) www.fassglasgow.org 
FASS, West Street Centre. 123 West Street, Glasgow G5 8BA  
Ponuka podpory a služieb dospelým rodinným príslušníkom, ktorí sú ovplyvnení 
problémami blízkej osoby s alkoholom alebo drogami. Podporné skupiny v 
Glasgowe zahŕňajú podporné skupiny pre oblasť príbuzenských vzťahov, úmrtia a 
rodiny a ponúkajú vzájomnú podporu členov v komunitách.  FASS ponúka priamo 
alebo prostredníctvom spolupráce aj: 

 bezplatné poradenstvo pre tých, ktorí sú alebo boli ovplyvnení závislosťou 
člena rodiny od alkoholu alebo drog 

 koordinátorov (v spolupráci s organizáciou Geezabreak) poskytujúcich 
podporu opatrovateľom z príbuzenstva, ktorí sú teraz jedinými 
opatrovateľmi detí v dôsledku závislosti rodičov  

 bezplatnú hypnoterapiu, holistickú liečbu a alternatívnu liečbu stresu  

 nízkonákladové voľno na zvládnutie náročnej životnej situácie  

 bezplatnú mediáciu pre členov skupiny a ich dospelých rodinných 
príslušníkov, ktorí chcú zmeniť rodinné vzťahy napäté z dôvodu problémov 
ich blízkych s drogami alebo alkoholom 

 mesačné stretnutia členov so zabezpečeným ľahkým obedom  

 možnosti financovania a mesačník FASS  

 projekt zameraný na oblečenie  

 spomienkové ekumenické služby pre rodiny a priateľov, ktorí prišli o blízku 
osobu kvôli problémom s drogami alebo alkoholom, s možnosťou zísť sa, 
spomínať na blízku osobu a prijať útechu a podporu od iných, ktorí sami 
zažili stratu blízkej osoby 

: info@fassglasgow.org 
: 0141 420 2050     
 
Geeza Break (severovýchodný Glasgow) www.geezabreak.org.uk 
1450 -1456 Gallowgate, Parkhead G31 4ST 
Sme dobrovoľná organizácia, ktorá poskytuje podporu rodinám a flexibilné služby 
zamerané na čas oddychu pre rodičov detí vo veku 0 – 16 rokov predovšetkým v 
rámci severovýchodnej časti Glasgowa. Ponúkané služby zahŕňajú sedenia počas 
voľna, starostlivosť počas voľna, prácu zameranú na podporu rodiny, oddych 
trávený v centre (klub TOFFEE) počas veľkonočných prázdnin, letných prázdnin a 
týždňových októbrových prázdnin a rôzne príbuzenské služby rodinám 
zasiahnutým problémami so závislosťou (príbuzenské služby sú poskytované v 
celom Glasgowe). Všetky služby sú pre používateľov služieb bezplatné. 
: info@geezabreak.org.uk 

:  0141 573 2900 

mailto:info@earlyyearsscotland.org
mailto:info@fassglasgow.org
http://www.geezabreak.org.uk/
mailto:info@geezabreak.org.uk
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Greater Pollok Integration Network (GPIN) (Integračná 
sieť pre širšiu oblasť Pollok) 
Flat 11, 70 Kennishead Avenue, Pollok G46 8RP 
GPIN ponúka služby miestnej komunity v komunitnom byte, ktorý patrí 
organizácii GPIN.  GPIN ponúka ihriská a hodiny angličtiny pre ľudí hovoriacich 
inými jazykmi (ESOL), skupiny GPIN pre ženy, ako aj ďalšie príležitosti pre deti a 
rodiny zahrať sa, byť kreatívni a nájsť si priateľov.  K dispozícii sú bezplatné, 
nestranné rady a informácie spolu s bezplatným prístupom na internet a hodinami 
alebo aktivitami. 
 info@gpintegrationnetwork.co.uk 
: 0141 649 2000 
 
Služby terénnych zdravotných pracovníčok 
Ďalšie podrobnosti o rôznych miestnych stretnutiach a poradenstve vrátane 
informácií o masírovaní, rodičovstve, odstavení, vývoji dieťaťa a hodnoteniach 
atď. získate od miestnej terénnej zdravotnej pracovníčky.  Kontaktné údaje 
nájdete na stránkach uvedených v časti „Health Visitors“ („Terénne zdravotné 
pracovníčky“). 
 
Home-Start (Začíname doma) Glasgow  
Home-Start Glasgow v severnom Glasgowe je charitatívna organizácia, ktorá je 
založená na myšlienke, že každé dieťa si zaslúži ten najlepší začiatok v živote a 
ponúka podporu rodinám, ktoré majú aspoň jedno dieťa mladšie ako päť rokov.  
Vyškolení dobrovoľníci s rodičovskými skúsenosťami navštevujú rodiny raz 
týždenne u nich doma a ponúkajú im emocionálnu a/alebo praktickú 
podporu.  Táto služba je bezplatná, dôverná a bez predsudkov.   
 
Home-Start (Začíname doma) Glasgow North  
(severný Glasgow) www.homestartglasgownorth.org.uk 

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

 ponúka podporu prostredníctvom rodinných skupín, perinatálnu (prenatálnu a 
postnatálnu) podporu a VIG (Video sprievodca interakciou). 

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

mailto:info@gpintegrationnetwork.co.uk
http://www.homestartglasgownorth.org.uk/
mailto:info@homestartglasgownorth.org.uk
http://www.homestartglasgowsouth.org.uk/
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 Ponúka podporu prostredníctvom iniciatív Mum & Tots (Matka a batoľatá), 
Ladies Group (Skupina pre ženy), Family Group (Skupina pre rodiny), English 
Classes (Kurzy angličtiny), Level 3 Triple P (program Triple P 3. úrovne), 
program budovania sebadôvery Steps to Excellence in Personal Success 
(Kroky k dokonalosti v osobnom úspechu) 

 : theteam@homestartglasgowsouth.org.uk 
: 0141 570 8735 
  
 
Parentline Scotland (Linka pre rodičov v Škótsku)   
parentlinescotland@children1st.org.uk 
Ide o bezplatnú linku pomoci a e-mailovú službu pre každého, kto má obavy o dieťa 
(bez ohľadu na to, či sú veľké alebo malé).  
: 0800 0282233  
 
Quarriers North East Glasgow Family Support Services (Služby organizácie 
Quarriers na podporu rodiny v severovýchodnom Glasgowe) (len 
v severovýchodnom Glasgowe) ruchaziefamilysupport@quarriers.org.uk 
Quarriers je charitatívna organizácia so sídlom v Škótsku, ktorá podporuje deti, 
dospelých, mladých ľudí a rodiny.  
 
Škôlka Ruchazie  
Naše moderné, účelové zariadenie je určené pre potreby detí vo veku od 0 – 3 
rokov.  Naša škôlka je otvorené, priateľské a prajné prostredie, ktoré umožní 
vášmu dieťaťu rásť a rozvíjať sa, aby dosiahlo maximum svojich možností. Naši 
plne kvalifikovaní, vysoko vyškolení zamestnanci majú bohaté skúsenosti so 
starostlivosťou o deti predškolského veku a sú veľmi hrdí na výchovné prostredie 
vytvorené v škôlke.  
: 0141 774 8202 
 
Barlanark Family Support Service (Služba na podporu rodiny Barlanark)  
Podporuje rodiny postihnuté závislosťou prostredníctvom podpory emocionálneho 
zdravia a pohody a prostredníctvom pomoci rodinám pri rozvíjaní pozitívnych 
vzťahov založených na silných stránkach. Na dosiahnutie cieľa využíva osobnú 
podporu, programy skupinovej práce a kluby aktivít.  Skupiny sú bezplatné a 
zahŕňajú:  

 program Triple P Parenting 

 základné zručnosti pri varení 

 podpornú skupinu pre otcov  

 podpornú skupinu pre ženy  

 podpornú skupinu pri popôrodnej depresii 

 pozornosť, pozornosť mládeži  

 tehotenstvo s radosťou 

 stretnutia s čítaním 

 masírovanie detí 

 jogu pre deti 

 skupinu pre výživu, skupiny pre aktivity na utužovanie vzťahov a vytvárania 
puta/spoločný rast 

: 0141 774 8202 alebo 0141 781 4264 
 

mailto:theteam@homestartglasgowsouth.org.uk
mailto:parentlinescotland@children1st.org.uk
mailto:ruchaziefamilysupport@quarriers.org.uk
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Rathbone TOP (Training Opportunities for Young Parents) Programme 
(Program Rathbone TOP – Príležitosti na odbornú prípravu pre mladých 
rodičov) 
Ste rodičom vo veku 16 – 24 rokov?  V rámci programu TOP je zabezpečený obed, 
cestovné náklady a bezplatné jasle, čo umožňuje rodičom absolvovať týždenne 
kurzy ponúkané na budovanie dôvery v život, rodičovstvo a prácu, a zároveň 
vytvára bezpečné prostredie na stretávanie sa s inými mladými rodičmi.  Rozmanité 
a flexibilné kurzy ponúkame v Drumchapel, v centre mesta Glasgow a 
Shettlestone.   
Ďalšie podrobnosti získate, ak sa s nami spojíte na stránke www.facebook.com – 
TOPS Programme 
: 0141 229 6300  
 

 
Rosemount Lifelong Learning Young Parents Project (Projekt celoživotného 
vzdelávania mladých rodičov Rosemount) www.rosemount.ac.uk 
Projekt pre mladých rodičov pre všetky oblasti Glasgowa 
Poskytovanie bezplatnej odbornej podpory mladým matkám, otcom a mladým 
tehotným ženám na pomoc pri odstránení prekážok, ktoré im bránia zapojiť sa do 
odbornej prípravy, vzdelávania alebo zamestnania. Rodičom vo veku 16 – 19 
rokov (alebo až do 24 rokov, ak odchádzajú z ústavnej starostlivosti) z Glasgowa 
poskytujeme: 

 pomoc pri získaní základných zručností a podporu vo forme praktických rád v 
otázkach, ako je starostlivosť o deti, bývanie, dávky a zamestnateľnosť   

 nevyhnutnú podporu a rady počas tehotenstva a po pôrode 
pomoc a podpora sú poskytované osobne zamestnancami, ktorí podporujú 
mladých rodičov, aby sa zapojili do činností skupiny, ktoré sa týkajú oblastí ako 
osobný rozvoj, prvá pomoc, zdravie a zamestnateľnosť. 
 
 
The Family Links Addiction and Parenting Service (Služba v prípade závislého 
člena rodiny a rodičovstva) pre severovýchodný Glasgow 
Ponúka bezplatnú podporu deťom a rodinám postihnutým zneužívaním drog a 
alkoholu. Rodičom môžeme poskytnúť osobnú podporu, skupinovú prácu, 
podpornú skupinu pre ženy, ktoré sa zotavujú zo závislosti a konkrétne 
prispôsobený osobný program rodičovstva. 
 
The Childcare Service (Služba starostlivosti o deti) pre severovýchodný 
Glasgow 
Ponúka služby starostlivosti o deti za konkurencieschopné ceny pre deti vo veku 
šesť mesiacov až päť rokov.  
Pondelok až piatok v čase 8:30 – 17:30 
: 0141 553 0808 
 

Stepping Stones for Families (Odrazový mostík pre rodiny) 

http://www.facebook.com/RathboneTopsGlasgow
http://www.rosemount.ac.uk/
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Cieľom organizácie je, aby všetky deti mali príjemný život v zdravom, 

spravodlivom a bezpečnom prostredí, kde sú rešpektované a podporované, aby 

maximálne rozvinuli svoje schopnosti. 

Flemington House, 110 Flemington Street, Glasgow G21 4BF 

: 0141 558 0699 

 

Play and Care Glasgow (Hra a starostlivosť Glasgow) pre severný a južný 

Glasgow 

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

Služby starostlivosti v domácom prostredí zabezpečujú flexibilnú starostlivosť o 

deti v domove rodiny a poskytujú pomoc opatrovateľom/rodičom v čase prázdnin 

a voľna, aby im umožnili zúčastniť sa odbornej prípravy, vzdelávania a 

zamestnania.   

: playandcareglasgow@ssff.org.uk 

: 0141 212 0048 

 

Possilpark Family Centre (Rodinné centrum Possilpark) 

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

Ponúka podporu a poradenstvo o rodičovstve, zdraví rodiny a pohode 

prostredníctvom osobných stretnutí a práce v skupine. Semináre zahŕňajú: 

 semináre rodičov a detí vrátane kurzov ToddlerSense 

 zdravé varenie/varenie podľa rozpočtu 

 zvládanie problematického správania/vytváranie zvykov počas starostlivosti 

 program Triple P Parenting 

 kroky k dokonalosti a zvládanie stresu.  

K dispozícii je aj: 

 osobné usmernenie a podporné načúvanie pre rodičov/opatrovateľov  

 starostlivosť o deti (2 stretnutia denne od pondelka do piatka) pre malé deti v 

prípade práce rodiča/rodiny s cieľom poskytnúť voľno rodičom/opatrovateľom  

: pfc@ssff.org.uk 

: 0141 336 2129   

  

Podpora deťom a dospelým, ktorí sa stali obeťou zneužívania 

Linka pomoci pre deti 0800 11 11 pre deti do 18 rokov. 

Linka pomoci v prípade domáceho násilia 

Táto linka pomoci poskytujúca dôvernú podporu a informácie funguje v 

partnerstve so škótskou organizáciou Women's Aid (Pomoc ženám) a je národnou 

službou pre ženy trpiace domácim násilím. Bezplatná 24-hodinová linka pomoci 

 0800 027 1234 

Sexuálne násilie/obete sexuálneho útoku v detstve  
The Archway rape and sexual assault service (Služba Archway v prípade 
znásilnenia a sexuálneho zneužitia) je k dispozícii na stránke 
http://.archway.sandyford.org a na čísle: 0141 211 8175 
Rape Crisis Scotland Helpline (Škótska linka pomoci pri kríze po znásilnení)   

mailto:playandcareglasgow@ssff.org.uk
mailto:pfc@ssff.org.uk
https://web.nhs.net/owa/GG-UHB.cpdevteam@nhs.net/redir.aspx?SURL=rRQ9qgX3lm17_wHVpXxDR49KGuA3JUCTxoKa8xjjmIAPZP2nRzHTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYQByAGMAaAB3AGEAeQAuAHMAYQBuAGQAeQBmAG8AcgBkAC4AbwByAGcA&URL=http%3a%2f%2farchway.sandyford.org
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Denne v čase 6:00 – 24:00     
: 08088 01 03 02  
Podpora pre obete mužského pohlavia www.mensadviceline.org.uk 
Linka pomoci pre mužov  
: 0808 801 0327 
 
Triple P – Positive Parenting Program® (Tri P – Program pozitívneho 
rodičovstva) www.glasgow.triplep-staypositive.net 
Program Triple P odstraňuje z rodičovstva neistotu. Každá rodina je iná, no rodičia 
na celom svete čelia problémom, ktoré sú až prekvapujúco rovnaké: obdobie 
vzdoru u batoliat, dieťa, ktoré nechce spať, alebo ktoré akoby nikdy nepočúvalo. 
Problémy, ktoré doma riešite, ovplyvňujú rodiny všade inde. Práve preto môže 
program pozitívneho rodičovstva (Triple P) pomôcť.  
 
Skvelá vec je, že program Triple P neznamená, že je „univerzálny“. Sami si 
vyberáte, v akej miere chcete, aby vám pozitívne rodičovstvo pomohlo, a ako 
pomoc získate. Môžete si vybrať podporu v skupinovom kurze alebo súkromnú 
osobnú konzultáciu.  
 
Ďalšie informácie o programe Triple P vo vašej oblasti vám poskytne terénna 
zdravotná pracovníčka alebo sa obráťte na centrálny tím pre rodičovstvo. 
: centralparentingteam@ggc.scot.nhs.uk 
: 0141 277 7560  
 

Your Support Your Way (Vaša podpora, váš spôsob) Glasgow 

www.yoursupportglasgow.org 

Internetová stránka, ktorú vytvorila mestská rada v Glasgowe v spojení s našimi 

partnermi, poskytuje informácie, poradenstvo a usmernenie o miestnych službách 

a zdrojoch pomoci a podpory.  Sú na nej uvedené všetky služby dostupné v 

komunite pre všetky kategórie starostlivosti a podpory vrátane služieb pre deti a 

rodiny podľa veku 0 – 8 rokov a 9 – 16 rokov.  Zadajte na stránke  svoje poštové 

smerovacie číslo, aby ste zistili, ktoré služby sú dostupné vo vašej oblasti alebo v 

jej blízkosti. 

 

 

POMOC PRI SKONČENÍ S FAJČENÍM 
 
Najmä deti (vrátane nenarodených detí) a deti vystavené sekundárnemu 
tabakovému dymu sú ohrozené vznikom vážnej choroby.  Vystavenie 
sekundárnemu tabakovému dymu úzko súvisí s infekciami pľúc, zvýšeným rizikom 
astmatických záchvatov, kašľom a prechladnutím, zvýšenou neprítomnosťou v 
škole, ochorením  
stredného ucha (napr. zápal stredného ucha, ktorý môže viesť k čiastočnej 
hluchote) a zvyšuje riziko úmrtia kojenca v spánku.   
 
Uvoľnené, priateľské a neformálne týždenné stretnutia pod názvom Stop Smoking 
(Prestaň fajčiť),  
ktoré sa konajú na rôznych miestach.  
Na linke pomoci pre fajčiarov : 0800 84 84 84 zistíte ďalšie podrobnosti. 
 
 

 

http://www.mensadviceline.org.uk/
mailto:centralparentingteam@ggc.scot.nhs.uk
http://www.yoursupportglasgow.org/
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Služby lekárne na podporu nefajčiarov    
Vyškolený personál miestnej lekárne ponúka  ľahko dostupné a cenovo efektívne 
služby zamerané na skončenie s fajčením, v rámci ktorých podľa potreby 
predpisuje a bezplatne poskytuje lieky spolu s podporou.  Ďalšie informácie 
získate v lekárni. 
 
 
 
Služby na podporu nefajčenia u tehotných žien 
Keď ste tehotná alebo dojčíte a chcete prestať fajčiť, obráťte sa na  

 Healthier Scotland (program Zdravšie Škótsko) www.canstopsmoking.com  

 NHS GGC Smokefree Service (Služba na podporu nefajčenia v rámci NHS 
GGC) www.nhsggcsmokefree.org.uk 

:  0141 201 2335 
 

 

PODPORA PRI STRESE/PO PÔRODE 

 
Každý sa musí starať o svoje duševné zdravie. Každý z nás môže byť pod 
stresom alebo sa cítiť deprimovaný, no s malou pomocou priateľov a rodiny vieme 
takéto situácie zvládať. Sú však aj chvíle, keď máme pocit, že problémy nevieme 
vyriešiť a potrebujeme trocha väčšiu pomoc. V takom prípade navštívte svojho 
všeobecného lekára a porozprávajte mu o svojich problémoch. 
  
Ak sa obávate o duševné zdravie iného človeka, či už blízkeho alebo priateľa, 
podporte ho, aby zašiel k svojmu lekárovi. Ak vám takáto osoba povedala o 
sebapoškodzovaní, alebo že má pocit, že nemá prečo žiť, berte takéto informácie 
vážne a podporte ju, aby vyhľadala pomoc. 
 
Všeobecný lekár vás bude vedieť usmerniť v tom, kde hľadať miestnu podporu, 
prípadne sa môžete obrátiť na tímy Primary Care Mental Health (primárnej 
starostlivosti o duševné zdravie) v Glasgowe: 
 
North East Glasgow Primary Care Mental Health Team (Tím primárnej 
starostlivosti o duševné zdravie v severovýchodnom Glasgowe) 
Anvil House, 81 Salamanca Street, Glasgow G31 5ES 
Ak máte 18 alebo viac rokov a ste zaevidovaní u všeobecného lekára v 
severovýchodnom Glasgowe, tím ponúka: 

 individuálne alebo skupinové diskusné terapie   

 službu spätného zavolania 

 materiály na pomoc pri starostlivosti o duševné zdravie 
: 0141 211 8450 
 
North West Glasgow Primary Care Mental Health Team (Tím primárnej 
starostlivosti o duševné zdravie v severozápadnom Glasgowe) 
The Sandy Road Centre, 12 Sandy Road, Glasgow G11 6HE  
Tím ponúka  

 individuálne alebo skupinové diskusné terapie, ako je napríklad 
poradenstvo  

 službu spätného zavolania 

 materiály na pomoc pri starostlivosti o duševné zdravie 

http://www.canstopsmoking.com/
http://www.nhsggcsmokefree.org.uk/


Strana 30 
Informácie správne k marcu 2016. Dátum revízie dokumentu: marec 2018. 

Všetky skupiny a organizácie uvedené v tejto príručke nemusia byť nevyhnutne pridružené k NHSGGC. 

: 0141 232 9270 
 
Wellbeing Services (Služby zamerané na duševné zdravie), južný Glasgow 
www.wellbeing-glasgow.org.uk 
Ponúka nasledujúce služby (komukoľvek nad 16 rokov, kto má všeobecného 
lekára v južnej časti) lokálne a bezplatne so zameraním na zvládanie všetkých 
foriem úzkosti, depresie, záchvatov paniky, problémov so sebaúctou, stresom atď. 

 Spätné zavolanie 
Súčasný priemerný čas spätného telefonátu lekára je od 5 do 7 dní (mimo 
víkendov). : 0141 232 2555 

 Individuálna liečba 
Ak vám lekár pri spätnom zavolaní odporúča kognitívno-behaviorálnu 
individuálnu liečbu, musíte sa zapísať na čakaciu listinu.   

Kurzy a semináre 

: miesto si môžete bezplatne rezervovať na čísle 0141 232 2555, prípadne si 
môžete rezervovať účasť na miestnych denných alebo večerných kurzoch online 
na stránke www.wellbeing-glasgow.org.uk: Kurzy sú zamerané na: 

 lepší spánok 

 kontrolu vlastnej výbušnosti 

 vyrovnanie sa s úzkosťou 

 zvýšenie vášho sebavedomia 

 záležitosti súvisiace s náladou 

 stres a duševnú pohodu  
 
Bluebell Perinatal (ante and post natal) Depression Services (Služby 
Bluebell v prípade perinatálnej (prenatálnej a postnatálnej) depresie) 
Tom Allan Counselling Centre (Poradenské centrum Tom Allan), 23 Elmbank 
Street, Glasgow G2 4PB  
Matky, otcovia a páry majú k dispozícii poradenstvo, masírovanie detí a jasle.  
Poradenstvo je k dispozícii bez ohľadu na schopnosť platiť.   
: bluebell@crossreach.org.uk 

: 0141 221 3003       

 
Breathing Space (Slobodný priestor) www.breathingspace.scot  
Dôverná telefónna linka, na ktorú môžete zavolať, ak máte pocit depresie.    
Pondelok až štvrtok v čase 18:00 – 2:00 a piatok od 18:00 do pondelka 6:00 (24 
hodín) 
: 0800 83 85 87 
 
COPE (severozápadný Glasgow) www.cope-scotland.org 
COPE Scotland, 20 Drumchapel Road, Drumchapel G15 6QE 
Táto charitatívna organizácia poskytuje celý rad služieb jednotlivcom a skupinám 
na základe komunitného rozvoja a prístupu regenerácie.  Schopnosti tímu COPE 
sú využívané na individuálnu i kolektívnu podporu ľudí, aby urobili pozitívne 
zmeny vo svojom živote, živote svojich rodín i miestnych komunitách. K dispozícii 
bezplatne pre osoby od 16 rokov, ktoré žijú v oblasti západného Glasgowa.  
Ďalšie informácie si pozrite na stránke https://vimeo.com/124500401 
Pondelok, streda, štvrtok v čase 9:00 – 17:30, utorok v čase 9:00 – 17:00,  
Piatok 9:00 – 14:30. 
:  info@cope-scotland.org 
: 0141 944 5490   

 

http://www.wellbeing-glasgow.org.uk/
http://www.breathingspace.scot/
https://vimeo.com/124500401
mailto:info@cope-scotland.org
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Lifelink (Linka života)   wwwlifelink.org.uk 
Lifelink ponúka individuálnu podporu dospelým vo veku od 16 rokov z miestnych 
centier v Glasgowe tým, že im pomáha zvládať stres a zlepšovať duševné a 
emocionálne zdravie a pohodu.  Ak si chcete dohodnúť stretnutie, spojte sa 
telefonicky s naším tímom od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 13:00 alebo 
od 14:00 do 15:00.  Mimo týchto hodín môžete využiť záznamník. 
: info@lifelink.org.uk 
: 0141 552 4434    
 
Samaritáni   
K dispozícii 24 hodín denne, poskytujú dôvernú emocionálnu podporu ľuďom s pocitmi 
úzkosti, zúfalstva alebo samovražednými myšlienkami.   
: Bezplatné telefónne číslo 116 123 
 

SKUPINY PRE BATOĽATÁ           

 

Podrobnosti o skupinách pre batoľatá vo vašom okolí nájdete v časti „Toddler 

Groups“ (Skupiny pre batoľatá) vo vašej oblasti na stránke: 

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

improvement-topics/baby-aware-manuals/ 

Údaje sú správne v čase tlače. Upozorňujeme, že mnohé skupiny sa stretávajú 

iba počas školského roka (najlepšie bude overiť si informáciu pomocou 

kontaktných údajov).   

 

Sú zavedené právne predpisy, ktoré zabezpečia, že všetky skupiny, ktoré 

zabezpečujú starostlivosť o deti bez dozoru prostredníctvom dospelých, absolvujú 

kontrolu zameranú na zvýšené požiadavky na zverejňovanie informácií alebo sú 

členmi systému na ochranu zraniteľných skupín. Keďže rada pre zdravie NHS 

Greater Glasgow and Clyde (Národný zdravotný systém pre širší Glasgow a 

oblasť Clyde) doteraz nemohla overiť všetky kontroly, odporúčame vám, aby ste 

si každú skupinu overili sami.  

 
 
Deaf Connections (Spojenia nepočujúcich) (severný a južný Glasgow) 
www.deafconnections.co.uk  
100 Norfolk Street, Glasgow G5 9EJ 
Bezplatná služba pre rodiny s výskytom hluchoty, patria sem používatelia 
posunkovej reči, ľudia s problémami sluchu alebo nepočujúci.  
väčšina štvrtkov v čase od 10:00 – 13:00 – potrebné najprv telefonické overenie 
: 0141 420 1759  
 
 

http://www.deafconnections.co.uk/
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KONTROLNÝ ZOZNAM BEZPEČNOSTI DETÍ V DOMÁCNOSTI A ZÁHRADE 

Tento kontrolný zoznam vám pomôže určiť potenciálne nebezpečenstvá, ktoré hrozia 
vo vašej domácnosti a záhrade. 
 
     ÁNO    NIE 

 
Uchovávate horúce nápoje vždy mimo dosahu detí? 
Nezabúdajte, že dieťa sa môže obariť aj malým množstvom 
tekutiny.  

  

Ukladáte všetky nádoby na sporák tak, aby rukoväte 
smerovali mimo jeho okraja a používate pridržiavacie krúžky 
vždy, keď je to možné?  

  

Nainštalovali ste schválené dymové hlásiče na každé 
poschodie vášho domu a testujete ich pravidelne? Informáciu 
alebo rady vám poskytne miestny hasičský zbor alebo 
záchranári.  
Bezplatná telefónna linka 0800 0731999 

  

Máte nebezpečné predmety, ako sú lieky, bielidlá, pracie 
prášky/prostriedky do umývačky bezpečne uložené mimo 
dosahu detí? Nebezpečné sú najmä KAPSULY S TEKUTÝM 
PRACÍM PRÁŠKOM.  

  

Premiestňujete niekedy čistiace prostriedky alebo lieky do 
iných nádob? 

  

Miešate niekedy výrobky pre domácnosť pri upratovaní? 
Môže dôjsť k uvoľneniu nebezpečných výparov. 
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Odstraňujete niekedy štítky s označením z čistiacich 
prostriedkov? 

  

Máte nebezpečné materiály ako rozpúšťadlá, prípravky na 
ničenie buriny, pesticídy a hnojivá bezpečne uložené mimo 
dosahu detí?  

  

Máte všetky plastové obalové materiály vrátane nákupných 
tašiek, vriec na odpad a vreciek na plienky uložené mimo 
dosahu detí? 

  

Namontovali ste na spodnú a hornú časť schodiska 
zábrany? 

  

Máte malé predmety vrátane bižutérie, gombíkov, 
špendlíkov, mincí a malých batérií uložené mimo dosahu 
detí?  

  

Odkladáte horúce elektrické spotrebiče, ako sú žehličky 
alebo žehličky na vlasy, mimo dosahu detí? Tieto spotrebiče 
zostávajú horúce niekedy aj po vypnutí a môžu spôsobiť 
deťom vážne popáleniny.  

  

Prebaľujete dieťaťa na podlahe? 
Znížite tým riziko pádu z vysokých povrchov napr. z postelí, 
gaučov a prebaľovacích pultov.  

  

Používate vždy päťbodový bezpečnostný popruh, keď dáte 
dieťa do kočíka alebo na vysokú stoličku?  

  

Skontrolovali ste, či šnúrky z roliet nevisia príliš nízko pod 
oknom a nevisia v slučke? Nezabúdajte, že všetko, čo si 
deti môžu dať okolo krku, môže spôsobiť zaškrtenie.  

  

Umiestnili ste nábytok vrátane postieľky a ohrádky preč od 
okien, aby ste zabránili pádom?  

  

     ÁNO    NIE 
 

Máte na oknách namontované bezpečnostné západky a/alebo 
zábrany a používate ich?  

  

Podporujete svoje deti, aby po hre poukladali hračky, čím 
zabránia pošmyknutiam, potknutiam alebo pádom?  

  

Preskúmali ste starostlivo hračky a odstránili z nich malé 
alebo odlomené časti, ktoré by sa mohli dostať do hrdla, uší 
alebo nosa dieťaťa? 

  

Dávate si pravidelne robiť servis kotla a ostatných 
plynových spotrebičov? Znížite tým nebezpečenstvo otravy, 
pretože plyn CO (oxid uhoľnatý) je bezfarebný a bez 
zápachu. 

  

Máte v dome namontovaný detektor CO, ktorý upozorní na 
možný únik CO? 

  

Naučili ste svoje dieťa, že nesmie zjesť nič, čo nájde vonku, 
bez toho, aby vám to ukázalo? 

  

Odstránili ste zo záhrady všetky huby/muchotrávky?   
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Odstránili ste akékoľvek mačacie alebo psie výkaly (nie sú 
jedovaté, ale infekčné). 

  

Uchovávate vždy všetky chemické látky a produkty v ich 
pôvodnom obale a pripravujete si iba množstvo, ktoré 
potrebujete? 

  

Premiestňujete niekedy chemické látky a produkty do iných 
nádob, najmä nádob na jedlo a nápoje, napr. do fliaš na 
nealkoholické nápoje? 
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Skontrolovali ste, či sa vo vašej záhrade 
nenachádzajú nasledujúce jedovaté rastliny a 
odstránili ste ich?  

  

 
 
 

ÁNO NIE 
 

Tis (Taxus baccata) 

 

  

 
Zlatý dážď (Laburnum Anagyroides) 

 
 

 
 

 
 

Náprstník (Digitalis purpurea) 

 
 

  

 ÁNO NIE 
 

Prvosienka (Aconitum napellus – rod prilbica) 
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Ďalšie informácie o bezpečnosti detí vám poskytne:  
 

 Child Accident Prevention Trust (Spoločnosť na prevenciu úrazov detí) (CAPT) 
: www.capt.org.uk 
 0207 608 3825  

 

 Royal Society for the Prevention of Accidents (Kráľovská spoločnosť na prevenciu 
úrazov) (RoSPA) 
: www.rospa.com/childsafety/inthehome 

 0121 248 2000  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zabránenie otrave  

Vždy okamžite vyhľadajte lekára, ak vaše dieťa užije niektorú z nasledujúcich látok: 

 Lieky – lieky na predpis A väčšina voľne predajných liekov napr. aspirín, tabletky 
železa, paracetamol.  Ak si myslíte, že vaše dieťa užilo metadón, morfín alebo 
rekreačne užilo dovolenú omamnú látku, volajte na číslo 999. 

 Alkoholické nápoje alebo čokoľvek s obsahom alkoholu 

 Cigarety (vrátane špakov) alebo produkty nahrádzajúce nikotín napr. elektronické 

cigarety, náplasti, žuvačky 

 Esenciálne rastlinné oleje, napr. klinčeková silica, eukalyptový olej, levanduľový 
olej  

 Čistiace prostriedky do domácnosti, napr. tablety do umývačiek, tekuté kapsuly na 
tkaniny 

 Toaletné potreby napr. voda po holení, parfém 

 Lakový benzín, prostriedky na ničenie buriny, prostriedky na ochranu dreva, 
prostriedky na ničenie hmyzu 

 Jed na slimáky  

 Jed na potkany a myši 

 Rastliny alebo huby, pri ktorých máte podozrenie, že sú jedovaté (pozrite si 
obrázky vyššie) 
 

Niekoľko príkladov vo všeobecnosti neškodných rastlín a látok, ktoré sa nachádzajú v 
záhrade nájdete na stránke www.spib.scot.nhs.uk 
 
Nikdy nepredpokladajte, že rastlina je jedlá, a to ani vtedy, keď vidíte, že ju jedia 
zvieratá alebo vtáky. 
 

http://www.capt.org.uk/
http://www.rospa.com/childsafety/inthehome
http://www.spib.scot.nhs.uk/
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Nikdy dovoľte deťom ani zvieratám vstúpiť na plochy v záhrade, ktoré ste postriekali 
prípravkom na hubenie burín, hmyzu alebo ochranu dreva. 
 
Ak máte podozrenie, že sa vaše dieťa dostalo do kontaktu s jedovatou rastlinou 
alebo hubou 

 Zachovajte pokoj. 

 Rastlinu alebo produkt vezmite dieťaťu z rúk. 

 Povedzte mu, aby vypľulo čokoľvek, čo mu ešte ostalo v ústach.  Skontrolujte mu 
ústa a vyberte všetko, čo mu v nich ostalo a skontrolujte, či nemá v ústach boľavé 
miesta alebo miesta s pľuzgiermi.  

 NIKDY sa nepokúšajte prinútiť dieťa, aby zvracalo a nedávajte mu NIČ na 
vyvolanie nevoľnosti.   

 
Vyššie uvedené obrázky rastlín a zoznam nie sú vyčerpávajúce a ak v ňom 
rastlina/látka nie je uvedená, neznamená to, že je neškodná. 
 
Ak sa vaše dieťa dostalo k niečomu, čo nemalo a máte akékoľvek pochybnosti, 
vyhľadajte lekársku pomoc. 
 
Zavolajte svojmu všeobecnému lekárovi alebo 24-hodinovej zdravotnej službe 
(: 111), ak máte akékoľvek pochybnosti, alebo ak sa vaše dieťa necíti dobre. 
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Tieto informácie sú dostupné na stránke rád pre zdravie NHS Greater Glasgow 
and Clyde www.nhsggc.org.uk 

 
Ďalšie výtlačky tohto dokumentu sú k dispozícii na požiadanie v audio formáte a 

vo formáte s veľkým písmom a v jazykoch spoločenstva.   
Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo ak chcete poskytnúť spätnú väzbu, využite 

kontaktné údaje uvedené nižšie: 
 
 

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/

