
Twoim miejscowym koordynatorem 
opiekunów jest: 

Margaret McDonald
Glen Villa, Knockbracken Healthcare Park, 
Saintfield Road, Belfast, BT8 8BH 
Tel: 028 95046702
margaret.mcdonald@belfasttrust.hscni.net

Anne Cummings
Route Complex, 8E Coleraine Road,
Ballymoney, BT53 6BP
Tel: 028 2766 1392
Anne.Cummings@northerntrust.hscni.net

Joan Scott
Ballynahinch Community Services, 
45-47 Main Street, Ballynahinch, BT24 8DN 
Tel: 028 97565456
Joan.Scott@setrust.hscni.net

Patricia McCrink
Promoting Wellbeing Team, 
John Mitchel Place, Newry, BT34 2BU
Tel: 028 30834252
Patricia.McCrink@southerntrust.hscni.net

Cathy Magowan
2 Coleshill Road,
Enniskillen, BT74 5PU
Tel:  028 6634 4000
Cathy.Magowan@westerntrust.hscni.net

Belfast Health
and Social Care Trust

Opiekujesz   
się kimś?
(członkiem rodziny / sąsiadem / 
przyjacielem)

Przynależysz do 
mniejszości etnicznej?

Jeśli tak, to  
czekamy na kontakt

Lista danych opiekuna
Chcę, aby moje dane dodano do listy 
danych opiekuna przy Funduszu 
(Należy pisać drukowanymi literami)

Tytuł:  ........................................................

Imię i nazwisko:  .......................................

Adres:  ......................................................

..................................................................

Kod pocztowy:  .........................................

Email:........................................................

Telefon:  ...................................................

Data urodzenia:  .......................................

Pochodzenie etniczne: .............................
(np. Chińczyk/Chinka, Polak/Polka, Litwin/Litwinka)

Jeśli potrzebujesz tłumacza, podaj 
preferowany język:

..................................................................

Zbieramy informacje na temat pochodzenia 
etnicznego dla efektywniejszej komunikacji, 
zgodnie z obecnie obowiązującymi 
regulacjami o ochronie danych osobowych. 

Podpis:                                            ..................................................
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Niniejszą inicjatywę wspiera Public Health Agency we 
współpracy z pięcioma Funduszami Zdrowia i Opieki 
Społecznej, organizacjami Barnardos, Carers Matter i Carers 
Trust

BME Carers Leaflet Polish

South Eastern Health
and Social Care Trust

Southern Health
and Social Care Trust

Western Health
and Social Care Trust



                                                                                                                       

Lista danych opiekuna

Jak wykorzystamy Twoje informacje

•	 Ułatwimy nawiązanie kontaktu z 
lokalnym Funduszem i różnymi 
formami usług wspierających 
opiekunów

•	 Wyślemy Ci informacje na temat 
wsparcia oferowanego opiekunom 
jak również kwestii istotnych dla 
konkretnej roli opiekuńczej

•	 Dochowamy poufności informacji 
i nie udostępnimy ich innym 
organizacjom bez Twojej zgody

•	 Twoje dane kontaktowe dodamy do 
listy danych opiekuna. W przypadku 
zmiany danych kontaktowych, należy 
nas o tym powiadomić

•	 Jeżeli uznasz, iż nie życzysz sobie, 
aby lista danych opiekuna zawierała 
Twoje dane, należy skontaktować 
się z miejscowym koordynatorem 
opiekunów, który usunie je z listy

•	 Jeśli odpowiada Ci sposób, w 
jaki wykorzystujemy Twoje dane, 
prosimy o wypełnienie i podpisanie 
odcinka znajdującego się na 
odwrocie i odesłanie do miejscowego 
koordynatora opiekunów

Jak możemy Cię wesprzeć?

Każdy Fundusz ma pracownika, który jest 
punktem kontaktowym dla opiekunów. 
Można z nim porozmawiać na temat 
wsparcia dla opiekunów w miejscu 
zamieszkania, w tym:

•	 dostępnych informacji,
•	 przerw w opiece,
•	 szkolenia dla opiekunów,
•	 oceny opiekunów,
oraz
•	 kontaktu ze świadczeniodawcami z 

Funduszu i innymi organizacjami 
Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza, 
to możemy ją dla Ciebie bezpłatnie 
zorganizować.
•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

Jesteś opiekunem, jeśli zapewniasz 
regularną pomoc i wsparcie

•	 dziecku bądź dorosłemu dotkniętemu 
chorobą lub niepełnosprawnością, 

•	 lub osobie starszej, która wymaga 
opieki z powodu wieku

Opiekunami mogą być osoby w każdym 
wieku, w tym dzieci, ludzie młodzi jak 
również rodzice dzieci niepełnosprawnych 
lub posiadających specjalne potrzeby.   

Opiekunowie pomagają na wiele 
praktycznych sposobów, takich jak 
pomoc przy ubieraniu, kąpieli, podawaniu 
leków i przejazdach. Pomoc niektórych 
opiekunów polega na czuwaniu nad 
bezpieczeństwem podopiecznego. 

Dlaczego czekamy na kontakt

•	 Pomożemy zidentyfikować Twoje 
potrzeby jako opiekuna

•	 Wesprzemy Cię w roli jaką pełnisz

•	 Obejmiemy się wsparciem i ułatwimy 
nawiązanie kontaktu z innymi 
organizacjami


