
Co to jest plan wspierania 

pełnoletniego opiekuna? 
 
 
Jako opiekun/opiekunka masz prawo do 

otrzymywania wsparcia, które pomoże Ci w 

dalszym zapewnianiu opieki osobie, którą się 

opiekujesz. 

 
 
Ustawa o opiekunach (Szkocja) z 2016 r., która 

zaczęła obowiązywać w dniu 1 kwietnia 2018 r. 

to kluczowa ustawa, obejmująca różne przepisy, 

mające na celu zapewnianie wsparcia 

opiekunom/opiekunkom, dla ich zdrowia i dobra 

osobistego. 

 
 
Te przepisy to między innymi: 
 
 
 
 
 
• władze lokalne mają obowiązek zapewniania 

wsparcia opiekunom/opiekunkom, w oparciu o 

stwierdzone potrzeby danego opiekuna/

opiekunki, które spełniają lokalne kryteria, 

zgodnie z którymi udziela się wsparcia 
 
 
 
 
• Każdemu pełnoletniemu opiekunowi/opiekunce 

należy zaoferować możliwość przygotowania 

planu wspierania pełnoletniego opiekuna (ang.  

Adult Carer Support Plan - ACSP) w celu 

stwierdzenia, jakie mają potrzeby oraz jakie są 

ich cele osobiste. 
 
 
 
 
 
Organizacja Quarriers zapewnia te usługi w 

imieniu władz lokalnych – samorządu rejonu 

Moray. 
 
 

Jakie działania zostaną podjęte w 

związku z tym? 
 
 
 
 
Plan wspierania pełnoletniego opiekuna pozwala 

na przyjrzenie się Twojej aktualnej sytuacji 

życiowej jako opiekuna/opiekunki, stwierdzenie 

istniejących problemów oraz obszarów, w których 

możesz odnieść korzyści z jakiegoś wsparcia. 

 

 

Twoje potrzeby mogą być związane z 

następującymi kwestiami: 
 
 
 
 
 
• radzenie sobie z tym, aby mieć czas tylko dla 

siebie 

• lepsze zrozumienie schorzenia osoby, którą się 

opiekujesz  

• pozostanie w pracy zarobkowej lub jej 

znalezienie 

• dostęp do praktycznych umiejętności, które 

pomogą Ci lepiej odgrywać rolę opiekuna/

opiekunki oraz polepszą Twoje dobro osobiste 

• spędzanie czasu z dala od swojej roli 

opiekuna/opiekunki 

 
 
Po przygotowaniu planu wspierania pełnoletniego 

opiekuna, ustalisz ze swoim pracownikiem ds. 

dobra osobistego rodzin podsumowanie 

wsparcia, w dokumencie tym zostaną 

podkreślone obszary, w których konieczne jest 

wsparcie, cele, jakie chcesz osiągnąć, jak będzie 

wyglądało udzielanie wsparcia oraz (być może) 

kto będzie go udzielał. 

 
 
 
 

   
Plan wspierania 

pełnoletniego opiekuna 



Jakie pytania mogą mi zostać zadane? 
 

 
 
Plan wspierania pełnoletniego opiekuna będzie 

zawierał następujące informacje: 
 
 
 
 
 
• dane osobiste i dane kontaktowe 

• czy dokonano oceny opieki środowiskowej 

osoby, którą się opiekujesz 

• Twoja rola opiekuna/opiekunki – jak często, co 

robisz 

• czy masz potrzebne dokumenty np. 

pełnomocnictwo, bycie opiekunem prawnym 

itp. 

• aktualnie zapewniane usługi np. opiekun 

dochodzący w domu 

• kto jeszcze Ci pomaga, lub mógłby pomagać 

• konkretne trudności, jakich być może 

doświadczasz 

• wpływ jaki bycie opiekunem/opiekunką ma na 

Twoje zdrowie i dobro osobiste  

• czy masz okazje do życia swoim własnym 

życiem 

• Twoja sytuacja jeśli chodzi o zatrudnienie 

• wpływ, jaki ma bycie opiekunem/opiekunką na 

Twoją sytuację finansową 

• istniejące ustalenia dotyczące sytuacji 

kryzysowych 

• jaką masz nadzieję na przyszłość 

• Twoje obawy 

• jakiej pomocy potrzebujesz 
 
 
 
 
 
Możesz pomyśleć, że to bardzo dużo informacji, 

ale ważne jest, aby stworzyć jak najdokładniejszy 

obraz Twojej sytuacji życiowej, abyś mógł/mogła 

otrzymać najlepsze możliwe wsparcie. 

Przekazane przez Ciebie informacje są poufne, 

korzystamy z nich tylko za Twoją zgodą. 

 
 

 

 

Zanim będziemy mogli podjąć jakieś dalsze 

działania, będziesz musiał/musiała podpisać 

ostateczną wersję dokumentów, tak że nadal 

masz kontrolę nad tym, co się stanie. 

 

 

Możesz samodzielnie wypełnić plan wspierania 

pełnoletniego opiekuna, albo pracownik ds. 

dobra osobistego rodzin z organizacji Quarriers 

może omówić z Tobą ten proces. 

 

 

Co się stanie, jeśli coś się zmieni? 
 
 

Co roku dokonuje się automatycznego 

ponownego rozpatrzenia sprawy, ale jeśli 

sytuacja drastycznie się zmieni przed upływem 

roku, można będzie wcześniej zaktualizować 

Twój plan wspierania pełnoletniego opiekuna. 
 
 

Przygotowania do stworzenia Twojego 

planu wspierania pełnoletniego 

opiekuna 

 

Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, która 

pomoże Ci się przygotować do stworzenia 

Twojego planu wspierania pełnoletniego 

opiekuna. Zachowaj te informacje i odnieś się do 

nich podczas swojej rozmowy z pracownikiem ds. 

dobra osobistego rodzin, lub gdy sama/sama 

będziesz wypełniać plan wspierania 

pełnoletniego opiekuna. 
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Co robisz dla osoby, której pomagasz Tak Nie Potrzebna jest pomoc 

 Mycie się/kąpiel       

Korzystanie z toalety/ korzystanie z produktów higieny osobistej dla osób z 

niekontrolowaniem czynności fizjologicznych 
      

Kładzenie się do łóżka i wstawanie z łóżka/ przemieszczanie się       

Jedzenie/picie       

Ubieranie/rozbieranie       

Prace domowe/praca w ogrodzie/ zakupy       

Gotowanie/pranie       

Wypełnianie dokumentów       

Transport/podróżowanie       

Bezpieczeństwo w ciągu dnia       

Opieka w nocy       

Wsparcie emocjonalne       

Radzenie sobie z trudnym zachowaniem       

Komunikacja/zrozumienie       

Rzecznictwo       

Umawianie spotkań i wizyt/chodzenie na spotkania i wizyty       

Odbieranie recept       

Leki       

Radzenie sobie z sytuacją finansową       

Praca i nauka Tak Nie Potrzebna jest pomoc 

Czy pracujesz, zarobkowo lub jako wolontariusz?       

Jeśli pracujesz, czy bycie opiekunem/opiekunką utrudnia Ci pracę?       

Jeśli studiujesz, czy bycie opiekunem/opiekunką utrudnia Ci studia?       



Pomyśl o sobie Tak Nie Potrzebna jest pomoc 

Czy masz jakieś schorzenia, które mają wpływ na Twoją rolę jako opiekuna/

opiekunki? 
      

Czy pomogłoby przygotowanie oceny Twojej sytuacji?       

Czy zazwyczaj się wysypiasz?       

Czy masz na czas na swoje hobby lub kontakt z innymi osobami?       

Czy czujesz się wyizolowany/-a?       

Czy bycie opiekunem/opiekunką ma wpływ na Twoje związki z innymi osobami?       

Czy czasami masz przerwę/jedziesz na urlop?       

Czy wiesz gdzie możesz znaleźć porady i wsparcie?       

Czy przeszedłeś/przeszłaś jakieś szkolenia, mające na celu pomoc w byciu 

opiekunem/opiekunką? 
      

Czy wiesz jakiego rodzaju opieka tymczasowa jest dostępna w Twojej okolicy?       

Czy uważasz, że otrzymujesz wszystkie zasiłki, które Ci się należą?       

Czy otrzymujesz informacje w języku/formacie, który rozumiesz, oraz zgodne z 

Twoimi wierzeniami kulturowymi i religijnymi? 
      

Czy wiesz z kim się kontaktować w nagłych wypadkach?       

Czy masz przygotowany plan działania w nagłych wypadkach?       

Czy Twój dom jest przystosowany do Twojej roli jako opiekuna/opiekunki?       

Czy czujesz się bezpiecznie w swoim domu?       

Dodatkowe informacje o Tobie Tak Nie Potrzebna jest pomoc 

Czy uważasz, że masz wybór, jeśli chodzi o bycie opiekunem/opiekunką?       

Czy Twój lekarz rodzinny wie, że jesteś opiekunem/ opiekunką?       

Czy chcesz/ jesteś w stanie nadal być opiekunem/ opiekunką?       

Czy masz jakieś zaufane osoby, z którymi możesz porozmawiać o byciu 

opiekunem/ opiekunką? 
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