
 

     

   

 

SPOTKANIE Z SIS  : 
OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH USŁUG WSPIERANYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWE DWUJĘZYCZNE OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI W 7 JĘZYKACH  

Cel  

Dyskusja  
Lunch 
Informacje  

Migranci są wyjątkowo narażeni 

na izolację. Osoby starsze, nie-

pełnosprawne i przewlekle 

chore są szczególnie podatne 

na to ryzyko.  

W celu lepszego poznania 

Państwa pracownicy SIS 

chcieliby spotkać się z Państ-

wem bezpośrednio.  

Główne Wnioski   
  

Samotność i izolacja są pojęciami uniwersalnymi.  
 

Migranci są wyjątkowo narażeni na izolację. Osoby starsze, nie-

pełnosprawne i przewlekle chore są szczególnie podatne na to ryzyko.  
 

Istnieje ścisły związek pomiędzy izolacją a słabym zdrowiem 

fizycznym i psychicznym.  
 

Trudno jest zidentyfikować osoby odczuwające skutki izolacji.  
 

Ustni Tłumacze Środowiskowi (Community Interpreters) są właściwie 

umiejscowieni do identyfikowania osób cierpiących z powodu izolacji.  
 

Korzystanie z usług wolontariuszy oraz grup środowiskowych i 

wyznaniowych jest najlepszym sposobem na radzenie sobie z tym 

problemem.  
 

Program Opieki Sąsiedzkiej (Neighbourhood Care Scheme - NCS) nie 

był wcześniej znany.  
 

Program ten jest wspaniałym projektem, w ramach którego 

podejmowane są pozytywne działania. Organizacja o ustalonej pozycji 

może pomóc w pokonywaniu barier.  
 

Istnieją poważne bariery zarówno dla wolontariuszy, jak i osób ot-

rzymujących wsparcie; brak informacji i obawy dotyczące prywatności, 

bezpieczeństwo, język, kultura i tradycje oraz religia i poufność. 
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Rekomendacje 

Rekomendacje Osób Korzystających z Usług  Działania podejmowane przez SIS oraz NCS  

Okazywanie przyjaźni wszystkim migranton, nie tylko osobom star-

szym lub niepełnosprawnym  

Program NCS jest częścią  "Koalicji Okazującej Przyjaźń" 

(“Befriending Coalition”), który wraz z innymi usługami może pomóc 

młodszym migrantom w ograniczeniu ich izolacji  

Opracowywanie specjalistycznych materiałów promocyjnych dla ró-

żnych grup językowych i kulturowych  

W celu ułatwienia lepszego zrozumienia funkcjonowania usług 

przygotowujemy przetłumaczone ulotki i plakaty z dodatkowymi in-

formacjami oraz zdjęciami członków różnych środowisk  

Regularne włączanie w prace programu osób z różnych środowisk 

oraz informowanie ich na bieżąco  

Organizujemy drugą imprezę "Spotkanie z SIS" w dniu 18 paździer-

nika 2018 r. w celu skonsultowania się z jej uczestnikami na temat 

nowych materiałów promocyjnych oraz prowadzenia dalszych 

rozmów o reklamowaniu usług świadczonych w ramach programu    

Korzystanie z usług organizacji "Śrowiskowe Atuty" (“Community 

Assets”) do promowania i publikowania informacji o programie NCS 

- szkoły, grupy środowiskowe, organizacje prowadzące kursy 

ESOL, miejsca związane z wyznaniami religijnymi  

Do udziału w nowej imprezie "Spotkanie z SIS" zaproszone są 

grupy środowiskowe w celu zorientowania się, w jaki sposób mogą 

lub chcą one być włączone w prace programu  

Zapewnienie zrozumienia przez pracowników programu NCS  po-

trzeb różnych kultur i środowisk  

W ramach programu NCS będzie kontynuowana ścisła współpraca 

z SIS i innymi grupami środowiskowymi oraz osobami indywidual-

nymi   


