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Komentarze osob, ktore skorzystaly z pomocy:

“Chcialbym bardzo podziekowac za wspaniala prace,
czuje sie zdecydowanie lepiej”

“Opieke, jaka od was otrzymalem, pomogla mi
bardzo i czuje sie komfortowo rozmawiajac z
pracownikiem zdrowia psychicznego o wszystkim.
Najprawdopodobniej nie bylbym tutaj teraz, gdyby
nie wasza pomoc… Dziekuje”

“Chcialbym bardzo podziekowac waszemu
pracownikowi za pomoc i wsparcie jakie od was
otrzymalem. Nie wiem jak mam im podziekowac, nie
dal bym sobie rady bez ich pomocy”

“ Czulem, ze moglem po raz pierwszy od 19 lat
wyjasnic swoje problemy, a mam 34 lata”

“ Pierwsza moja wizyta przedluzyla sie o dodatkowe
30 min, nikt nie robil z tego zadnego problemu”

“ Ciezar jaki nosilem zostal uwolniony”

Uslugi Zdrowia Psychicznego dla Osob
Bezdomnych

Godziny otwarcia:
8.30-4.30 Pon- Piatek
(oprocz Bank Holidays)

Siedziba:
OSL House
East Link

Meridian Business Park
Leicestershire
LE19 1XU

Tel:  (0116) 2958442
Fax: (0116) 2958443
_______________________

W naglych wypadkach
Mozesz uzyskac wsparcie od swojego lekarza GP
badz Stacji Pogotowia Ratunkowego przy szpitalu
Leicester Royal Infirmary
0116 2541414

Inne przydatne numery
Samaritans- wsparcie dla osob po probach
samobojczych badz przechodzacych kryzys
08457 909090 lub
0116 2700007 (24h)

Focus Line – wsparcie i informacje dla osob
dotknietych problemami zdrowia psychicznego
Bezplatna Infolinia 08000272127
w godz. 5pm -1am

Saneline – Linia telefoniczna dla osob majacych
problemy ze zdrowiem psychicznym.
0845 7678000
12pm-11pm Pon-Piatek
12pm- 6pm Sob/Niedz

LAMP – pomoce i materialy na temat zdrowia i
wsparcia psychicznego.
0116 2556286 (9-5)
www.lampdirect.org.uk

Leicestershire Partnership NHS Trust (LPT)

POMOCY !

Masz wiecej niz 16 lat?
i jestes bezdomny?

Martwi cie twoj stan zdrowia
psychicznego?

Jezeli w chwili obecnej nie 
korzystasz z uslug oferowanych 
prez LPT, jestes uprawniony do 
korzystania z

Uslug Zdrowia Psychicznego 
dla Osob
Bezdomnyc
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Kim jestesmy?

Jestesmy pielegniarzami zdrowia psychicznego

Co oferujemy?

• Wywiad na temat stanu psychicznego
• Dostep do uslug zdrowia psychicznego
• Wysluchanie i wsparcie
• Krotkie terapie psychologiczne
• Kierowanie do innych uslug zdrowia
psychicznego

Kto moze cie do nas skierowac?

Skierowanie moze byc dokonane przez:
• Mozesz to zrobic sam, jesli jestes osoba
bezdomna
• Kazda osoba, ktora ma kontakt z osoba
bezdomna

Gdzie mozna nas znalezc?

Prowadzimy uslugi dorazne przy YMCA
Centrum Pomocy i Wsparcia (w ciagu dnia) przy
osrodku Dawn Centre, Conduit St, Leicester

Pon-Piatek, 9am- 12pm

Drzwi do naszych uslug sa otwarte dla kazdego kto
jest bezdomny i mozna sie do nas zglosic 
samemu. Jednakze, jesli juz spotykasz sie z 
pracownikiem od naduzywania alkoholu badz 
narkotykow lub z pielegniarka zdrowia 
psychicznego porozmawiaj o swoich potrzebach z 
nimi w pierwszej kolejnosci.

Wszystkie osoby zainteresowane moga poprosic
pracownikow Centrum Wsparcia i Pomocy badz
pracownika recepcji o skontaktowanie sie z nami.

W pierwszej kolejnosci z pomocy beda mogly
skorzystac osoby, ktore sie do nas zglosza po raz
pierwszy, w pozostalych przypadkach bedziemy
oferowali uslugi na zasadzie kto przyjdzie, ten
zostanie przyjety.

Jezeli nie bedziemy w stanie przyjac cie w tym
samym dniu, zorganizujemy spotkanie dla ciebie
nastepnego dnia.

Kazdego tygodnia odwiedzamy rowniez wiele 
hosteli prowadzonych przez Leicester City Council 
oraz prywatnych osrodkow. Mozemy sie z Toba 
umowic w tych osrodkach, jezeli to ci bardziej 
odpowiada (zapytaj pracownika osrodka o 
szczegoly).

Pozostale spotkania moga zostac umowione w 
razie zaistnienia takiej potrzeby.

Co stanie sie potem?

Etap 1

Pierwsze spotkanie ma na celu ocene twoich
problemow i potrzeb.
• Trwa ono zwykle do godziny
• Dostosowane jest do twoich potrzeb
• Bedziesz mial wystarczajaco duzo czasu, aby
porozmawiac o swoich problemach
• Ustalimy jasno sprecyzowane cele
• Skierujemy cie do innych osrodkow (jesli bedzie
taka potrzeba)
• Umowimy sie na nastepne spotkania
• Doradzimy, gdzie sie zglosic w razie naglej
potrzeby

Etap 2

Na spotakniu tym zadecydujemy jak mozemy Ci
pomoc, udzielajac wsparcia formalnego badz
nieformalnego.

Wsparcie nieformalne

Mozesz umowic sie na wizyte z pracownikiem 
grupy pracujacej w terenie badz podczas spotkan
doraznych. Spotkania te sa glownie dla osob, ktore
cierpia na krotkoterminowe problemy zdrowia
psychicznego, takie jak: niepokoj depresyjny oraz
stres zwiazany z sytuacja osobista.

Wsparcie formalne

Pomoc zostanie ci udzielona przez grupe naszych
pracownikow. Jest ona kierowane zazwyczaj do
osob z dlugoterminowymi problemi zdrowia
psychicznego, takimi jak: psychoza, depresja
kliniczna, zaburzenia osobowosci. W takich
przypadkach, mozemy umowic cie na wizyte z
naszym psychiatra w celu przeprowadzenia dalszej
oceny.

Etap 3

Jesli bedziesz potrzebowac specialistycznej 
pomocy, wowczas mozemy cie skierowac do:

• Psychologa
• Pracownika wsparcia
• Uslug prowadzonych przez wolontariusz
(poradnictwo)
• Lokalnych Grup Zdrowia Psychicznego
• Grupy zajmujacej sie pomoca w sytuacjach
kryzysowych
• Psychiatry
• Opieki Spolecznej
• Lekarza Rodzinnego
• Osrodkow zajmujacych sie problemami
alkoholowymi i narkotykami
• Wydzialem mieszkanictwa


