
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.sefton.gov.uk 

Išsakykite savo nuomonę apie šeimos ir vaikų centrų sujungimą į 
šeimos gerovės centrą (Family Wellbeing Centre) 

http://www.sefton.gov.uk/


Šeimos ir vaikų centrai 

Pasakykite, ką galvojate  

Įvadas 

Taryba siūlo pakeitimus, kaip šeimos pasiektų informaciją, konsultaciją, veiklą 
ir gautų paramą . 

 

Mūsų bendruomenės nariai mus informavo norintys glaudžiau sujungti 
komandas, siekiant palengvinti jų darbą. Siekdami tai igyvendinti, siūlome 
pertvarkyti visą vaikų ir šeimos centrų pasiūlą taip, jog parama žmonėms būtų 
lengviau prieinama ir apribotų asmenis nuo 0 iki 19 metų. Tai daryti siūlome 
sukurdami kelias pagrindines bazes, kurios būtų žinomos kaip šeimos 
gerovės centrai (Family Wellbeing Centres), papildydami juos keliomis 
mažesnėmis bazėmis, kuriose būtų teikiamos kitokios paslaugos. 

 

Tai reikštų, kad kai kuriems žmonėms paslaugos būtų prieinamos kitoje 
vietoje ir kitu būdu. Taip iš ribotų išteklių, kuriuos galime skirti, suteiktume 
būtiną paramą asmenims nuo 0 iki 19 metų ir jų šeimoms. 

 

Kam ši apklausa? 

Mes norime išgirsti jūsų nuomonę apie siūlomas permainas. 
 

Kuo remdamiesi svarstome? 

Daug prieinamos informacijos apie mūsų viziją 2030, pagrindinius prioritetus 
bei finansinius iššūkius, su kuriais susiduriame, yra žemiau nurodytame 
puslapyje. 

 
http://modgov.sefton.gov.uk/moderngov/ecSDDisplay.aspx?NAME=SD2293&ID=2293&RPID=15633188 

 

Kada apklausa prasidės ir baigsis? 

Apklausa prasidės rugsėjo 25 dieną ir baigsis lapkričio 17 dieną 2017 metais. 

 

 

Kaip dalyvauti? 

Norėdami išsakyti savo nuomonę, prašome įvesti  

https://www.engagespace.co.uk/sefton/default.aspx adresą, užpildyti šią 

apklausą ir išsiųsti žemiau nurodytu adresu. 

http://modgov.sefton.gov.uk/moderngov/ecSDDisplay.aspx?NAME=SD2293&amp;ID=2293&amp;RPID=15633188
https://www.engagespace.co.uk/sefton/default.aspx


Šios apklausos kopijos bei kiti jos formatai, didelio šrifto, audio, lengvai 
skaitomi ar kitos kalbos, prireikus taip pat yra prieinami. Norėdami šių 
paslaugų, prašome skambinti 0151 934 3733. 
0151 934 3193. 
Jei turite komentarų, ar reikalinga pagalba pildant apklausą, prašome 
skambinti 0151 934 3193. 

Anketos atsakymai turi pasiekti tarybą ne vėliau nei lapkr ič io  17 d ieną 
2017. 

 
Jei jūs neužpildėte anketos internetu, prašome grąžinti rašytinę kopiją žemiau 
nurodytu adresu arba pristatykite ją į artimiausią šeimos arba vaikų centrą: 

 

PMO 
Sefton Council 

7th Floor Merton House 
FREEPOST LV 7340 
BOOTLE 
L20 1YX 

 

 

Ką mes darysime su jūsų atsakomąja reakcija? 

Jūsų atsakomoji reakcija padės mums formuoti paslaugų pasiūlą ateityje. 
 
Informacija, kuria pasidalinote su mumis, yra privati ir konfidenciali, mes 
vadovausimės teisės aktu, kurį apibrėžia Duomenų apsaugos aktas 1998. 

 

Po panaudojimo ši informacija bus sunaikinta. 
 

Apklausos rezultatus skelbsime Seftono tarybos internetiniame puslapyje, 
pridėdami gautos apklausos/ komentarų ir visų atsakymų apžvalgą. 
Norėdami gauti šio dokumento kopiją, prašome rašyti elektroniniu paštu 
yourseftonyoursay@sefton.gov.uk arba skambinkite telefonu 0151 934 3733. 

mailto:yourseftonyoursay@sefton.gov.uk


Pasakykite mums, ką galvojate 

Mes norėtume paklausti jūsų keletą klausimų, norėdami suprasti, ką jūs 
manote apie mūsų idėjas. Mes norime būti tikri, jog pasieksime kuo įmanoma 
daugiau skirtingų žmonių, todėl apklausoje prašome, papasakokite šiek tiek 
apie save ir savo interesus. 

 

Pirma dalis. Apie jus ir dabartinį jūsų centrų lankomumą 
 

1. Kuris iš pateiktų variantų geriausiai jus apibūdintų? 

Prašome pažymeti tinkamiausius: 

Vaikas/ jaunas asmuo  

Tėvai/seneliai/globėjai 

Kvalifikuota vaikų auklė 
 

Vaikų centro patariamoji taryba 

Vaikų centro darbuotojas (-a) 

Šeimos centro darbuotojas (-a) 

Darželio darbuotojas 

Visuomenės narys 

Sveikatos grupės narys  

Savanoris 

Seftono tarybos narys 
 

Kita organizacija (prašome apibrėžti) 
 

 



2. Jūsų pašto indeksas? 

Jei rašote apie save arba savo šeimą, prašome parašyti savo pašto indeksą, 

arba tą, kuriai organizacijai priklausote. Užtikriname, kad remdamiesi šia 

informacija, nebandysime identifikuoti jūsų. Pagal gyvenamąją vietą 

informacija bus panaudota siekiant suprasti skirtingus individų poreikius. 
 

 
 
 
 

3a.  Ar turite vaikų ir/ ar esate globėjas (-a)? Prašome pažymėti tik tinkamą 

laukelį.  
 
 

Taip  Ne  

 

b. Jei atsakėte teigiamai, kiek jūsų ar jūsų globojamiems vaikams metų? 
 

0-5  

6-11  

12-19  

 

 

c. Ar kuris nors iš vaikų turi negalią? 
 

Taip  Ne  

 

Jei taip, kokio pobūdžio negalią (prašome pažymėti tinkamą) 
 

 Vaikas 1 Vaikas 2 Vaikas 
3 

 

Judėjimo    

Mokymosi sutrikimo    

Protinė negalia     

Dar nediagnozuota    

Kelios    

Kita    

 

d,  Ar jūs turite negalią? 



 

Taip  Ne  

 

Jei taip, kokio pobūdžio negalią (prašome pažymėti tinkamą) 
 

 Tėvas/Glob
ėjas 1 

Tėvas/Glo
bėjas 2 

Judėjimo   

Mokymosi sutrikimo   

Protinė negalia   

Dar nediagnozuota   

Kelios   

Kita   

 

e. Ar kuris iš jūsų globojamų vaikų turi negalią? 
 

Taip  Ne  

 

 

4. Ar jūs arba jūsų partneris laukiatės kūdikio arba planuojate nėštumą? 
 

Taip  Ne  

 

 

5a. Ar jūs naudojatės vaikų arba/ir šeimos centrų paslaugomis, nes esate 
tėvai ar tai jūsų darbo dalis? Prašome pažymėti tinkamą. 

 

 

Taip  Ne  

 

Jei atsakėte teigiamai, prašome pasakyti, kurio centro paslaugomis 
naudojatės? 

 

Centras Kuriame 

lankotės 
Cambridge Vaikų Centras  

First Steps (Kings Meadow & Farnborough Road)  

Freshfield Vaikų Centras  

Hudson Vaikų Centras  

Linaker Vaikų Centras 

- Canning Road 
 

- The Atkinson 

 

 

Litherland Vaikų Centras  

Marie Clarke Šeimos Centras  

Netherton Vaikų Centras  



 

Netherton Šeimos Centras  

Seaforth Vaikų Centras  

Seaforth Šeimos Centras  

Southport Šeimos Centras(Talbot Street)  

Springwell Vaikų Centras  

Thornton Vaikų Centras  

Waterloo Vaikų Centras  

Nežinau  

Nė vienas   

 

Jei atsakėte neigiamai – 9 klausimas.  
 

Jei atsakėte teigiamai, prašome pažymėti: 

 
b.Kaip dažniausiai keliaujate?  (prašome pažymėti tinkamus) 

 
 

Pėsčiomis  

Dviračiu  

Vietiniu transportu  

 Automobiliu  

Taksi  

Draugų ar šeimos automobiliu  

Kita  

 

6. 
a. Kuriomis centro paslaugomis naudojotės per pastaruosius dvylika mėnesių?  

Prašome pažymėti tinkamus 

Sveikatos ir geros savijautos paslaugos 

Vaiko Vystymasis  

Dantų priežiūra  

Sveikos mitybos  

Mankštos grupės   

Pasivaikščiojimai su vežimėliu (Pramble  

Sauga namuose  

Pirmoji pagalba vaikams  

Kūdikių maitinimo ir primaitinimo grupės  

Žindymo parama   

Parama metant rūkyti  

Vitaminai  

Maisto gaminimas šeimai  

Popietinis klubas  

Parama gerai emocinei būsenai palaikyti  



 

Young Minds (Jaunimo linija)  

Sveikatos darbuotojų paslaugos 

Kūdikių svėrimas  

Vystymosi patikra  

Pratinimas prie puoduko/tualeto  

 

Parama emocinei būsenai, vienišumui 

1:1 parama šeimai  

Think differently, cope differently  

Positive Thoughts  

Shine  

Peer support groups (Bendraminčių)  

 

Priešgimdyvinės paslaugos 

Akušerės klinika  

Būsimų tėvų paruošimo klasės   

Priešgimdyvinės grupės  

Žindymo parama  

Mellow Bump (nėštumo parama)  

 

Pogimdyvinės paslaugos 

Drop in clinic (klinika)  

Kūdikių masažas  

Mellow parenting (parama tėvams) 
ė) 

 

 
 

Parama Šeimai 

Vizitai namuose  

Parama esant smurtui  (SWACA)  

Narkotinės medžiagos/ alkoholis  

Koordinuota parama šeimai  

Saugos namuose vizitai/priemonės  

Mediacija/ Santykių parama  

 
 

Parama šeimai su negalia Special Educational 

Needs & Disability (SEND) 
Respite   

Išvykos  

Stay & play (SEND) (žaidimo grupės)  

Sensorinės grupės  

Vienas su vienu parama  



 

Tėvų parengimas  

Sefton carers support (parama)  

 

 

 

 
 

Early Learning (ankstyvasis mokymasis) 

Creche (vaikų priežiūra)  

2 year old offer (darželio paslauga dvimečiams)  

Priešmokyklinės grupės (vykdomos mokyklose)  

Stay & play (žaidimų grupės)  

Mark making (pirmasis braižas)  

Breakfast club (pusryčių klubas)  

After school club (popamokinis klubas)  

 Paslauga dėl darželio lankymo   
 Ankstyvasis skaitymas (pasakos)  

Šneka, kalba ir komunikavima (Chattertime)  

Patarimai ir parama vaiko dėl vaiko vystymosi  

 
 

Developing Parents Life Skills (tėvų įgūdžių lavinimas) 

Triple P (group)  

Triple P (one to one)  

No xcuses  

Strengthening families  

Mellow parenting  

Incredible Years (Webster Stratton)  

 
 

Attachment & Support Programmes (prieraišumo ir paramos) 

Baby massage/baby yoga  

Beautiful Beginnings (play to learn)  

Baby well-being  

Mellow baby  

Baby bonding sessions (i.e. baby & me)  

Baby stay & play  

 
 

Support into Employment (parama dėl įdarbinimo) 

Volunteering courses (savanorių kursai)  

Volunteer (savanoriai)  

Building confidence (pasitikėjimo tvirtinimas)  

Support with job applications (parama dėl darbo)  

Work ready programmes (paruošimas darbui)  

Akredituoti mokymosi kursai (matematika, anglu k)  



 

 

 

 

 

Support with Finance & Budgeting (finansinė parama) 

Benefits/debit advice (pašalpos, skolos)  

Housing advice/support (būstas)  

Money management (pinigų valdymas)  

Cooking on a budget (maisto gaminimas pagal biudžetą)  

Foodbank Vouchers (maisto kuponai)  

Family support e.g. grant applications (dotacijos paraiška)  

Lunch club  

 
 

Other Services (kitos paslaugos) 

Practical  family  support  &  advice  (often  completed  at 
home)(praktinė šeimos parama, atliekama namuose) 

 

Family group work (often completed at home)   

International group (tarptautinė grupė)  

Dads club (klubas tėčiams)  

Supervised contact (prižiūrimi kontaktai)  

Parent Forum (tėvų forumas)  

Drop in sessions (grupės be išankstinio užsirašymo)  

Peer support groups (bendraminčių paramos grupės)  

Kita (prašau nurodykite)  

 

b. Ar kuris nors iš mūsų vaikų ar šeimos centrų darbuotojų aplankė 
jus namuose? 

 
 
 

Taip  Ne  

 

Jei taip, kokia vizito priežastis? 
 

 
 

c. Kurie iš aukščiau paminėtų centro paslaugų yra svarbiausi jums ir jūsų 
šeimos sveikatai ir gerai savijautai? 

 

 1 



 

2  

3  

 

7. Kaip dažnai lankotės centre? 
 

Kasdien  

Kas savaitę (ne kasdien, bet bent kartą ar daugiau 
per savaitę) 

 

Kas mėnesį (ne kas savaitę, bet nors kartą per 
mėnesį ) 

 

Nereguliariai (kartais tiesiog užsuku)  

 

8. Kuriose kitose iš šių vietų lankotės ir kuriose jaustumėtės patogiai 
naudodamiesi vaikų ir šeimos centrų paslaugomis ateityje? Prašome 
pažymėti tinkamas. 

 
 
 

 Šiuo 
metu 
lankausi 

Jausčiausi 
patogiai 
lankydamasis 

Ligoninė(priešgimdyvinės/pogim
dyvinės paslaugos) 

  

Laisvalaikio centrai   

Parkai ir paplūdimiai   

Bažnyčios patalpos 
 

  

 Bibliotekos   

Patalpos kituose religinės 
paskirties pastatuose 

  

Community Centre (bendruomenės)   

Patalpos kaimeliuose   

Mokyklose   

Jaunimo centruose   

Kitur (prašome pažymėti)   

 

Antra dalis. Dėl pasiūlymo 

Mūsų ambicija – matyti visas Seftono bendruomenes klestinčias, ir kad patys 
pažeidžiamiausi bendruomenės nariai būtų saugūs. Siūlomas modelis skatins 
visų vaikų ir jaunuolių, tėvų ir globėjų gerą psichologinę sveikatą bei emocinę 
savijautą Seftone ir, spręsdami nevienodą lygybę sveikatos atžvilgiu, 
gerinsime tikslinės paramos prieinamumą.   

 

Pagrindiniai Family Wellbeing (šeimos gerbūvio) įžanginiai teiginiai: 



 Gerbti šeimą, įsiterpti kuo anksčiau, suteikiant skubią reikiamą paramą. 

 Kurti prieigą “visa šeima”, kurioje priežastys sprendžiamos, ir šeimai 
nereikėtų kaskart kartoti iš naujo visą istoriją. 

 Užtikrinti, kad kai prieiga “visa šeima” neveiksminga, atsakas 
sutelkiamas į vaikus ir jaunuolius.  

 Užtikrinti, kad pertvarkius paslaugas ir jų tiekimą, vaiko interesai bei 
saugumo slenksčiai išlieka svarbiausi. 

 Užtikrinti tikslinę ir įrodymais grįstą prieigą tiems vaikams ir šeimoms, 
kurioms ji labiausiai reikalinga. 

 Remti tuos vaikus ir šeimas, kurioms nesiseka klestėti ar pasiekti 
potencialą, ypač kalbant apie prieraišumą, kalbą mokymasi  ar 
ankstyvosios vaikystės etapus.  

  
9. Ar sutinkate su šiais principais? 

 
 
 

Taip  Ne  

 

Jei ne, su kuriais? 
 

 



Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti siūlomi pagrindiniai centrai ir papildomos 
bazės, kurių paslaugos gali skirtis . 

 
Vietovė Siūloma pagrindinė bazė Papildomos bazės 

Šiaurės Talbot Street - Potential Family 

Wellbeing centre 

Linaker 

Freshfield 

Farnborough & Kingsmeadow 

Pietų Waterloo - Potential Family 

Wellbeing centre 

 
Ar 

 
Marie Clarke - Potential Family 

Wellbeing centre 

Cambridge 

 
Seaforth (the place that you 

currently use may change) 

Centrinė Netherton – Potential Family 

Wellbeing Centre 

Hudson 

Litherland 

Thornton 

Springwell 

 

10. Ar sutinkate su šiais pasiūlymais? 
 

Taip  Ne  

 

Jei ne, pateikite savo idėjas, kuri vietovė būtų potencialiai alternatyvi . 
 

 



11. Kuris centras jums būtų priimtiniausias lankyti? 

 
Centre (Centras) Lankyti

nas 
Talbot Street  - Potential Family Wellbeing Centre  

Waterloo - Potential Family Wellbeing Centre  

Marie Clarke - Potential Family Wellbeing Centre  

Netherton - Potential Family Wellbeing Centre  

Complementary base in Linaker locality   

Complementary base Kings Meadow & Farnborough 
locality  

 

Complementary base in Freshfield locality  

Complementary base in Cambridge locality   

Complementary base in Seaforth locality   

Complementary base in Hudson locality   

Complementary base in Litherland locality   

Complementary base in Thornton locality   

Complementary base in Springwell locality   

 

12. Kokiu būdu keliautumėte?  (prašome pažymėti tinkamą) 
 
 

Pėsčiomis  

Dviračiu  

Visuotiniu transportu  

Automobiliu  

Taksi  

Draugų ar šeimos automobiliu  

Kita  

 

13. Kaip paprastai keliaujate? 
 

 

Pėsčiomis  

Dviračiu  

Visuotiniu transportu  

Automobiliu  

Taksi  

 Draugų ar šeimos automobiliu  



 

 
 

 

14. Kaip paprastai sužinote, kas vyksta jūsų gyvenamoj vietovėj ? 
 

Vietinė pasiūla  

Sefton Directory (Council) (Tarybos kataloge)  

Sefton Directory (CVS)(Seftono taryba savanorių reikalams)  

Sefton website (interneto  svetainėje)  

Children’s Centre website (internet svetainėje)  

Children’s Centre social media page (socialinė žiniasklaida)  

Children’s Centre text messaging service (žinutės)  

Internet search e.g. Google, Bing (internetinė paieška)  

Information shared by Centre Staff (centro darbuotojai)  

Information shared by schools (mokyklos)  

Šeima ir/ar draugai  

Kas nors kita? Prašome apibūdinti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Ar turite kitų komentarų ar pasiūlymų? 

Prašome rašyti atsakymus žemiau pateiktame laukelyje 
 

 

Kita 



 
 

AČIŪ 

APIE JUS 

Jūs neprivalote užpildyti šių klausimų, jei nenorite.  

Šie klausimai padės mums suprasti, kas dalyvauja apklausoje. 

 

Daugiau informacijos, kodėl renkame duomenis, galite rasti lankstinuke 
“Kodėl jums tai galėtų būti aktualu” tarybos  internetiniame puslapyje  ar 
tarybos pastate. 

 
 

 
 

1. Pirma jūsų pašto indekso dalis (trys 
ar keturios  raidės ar skaičiai) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

15 and under               
15 ir mažiau 

 16-17  18-29  30-39 

       
       

40-49 
 

50-59 
 

60-69 
 

70-79 

              
80-84   

     

       85+ 
 
   

 

 

 

4. Negalia: ar kuri nors jums tinka (pažymėkite tinkamą): 

 

Fizinis sutrikimas  Regos 
   

Mokymosi sutrikimas  Klausos 
   

Protinė/psichinė  Sukelta lėtinės ligos 

Kita (prašome apibūdinti) 

  

2. Jūs esate  

 Vyras Moteris 

 
3. 

 
Jūsų amžius? 

 

 



Prašome  perskaityti toliau išdėstytą pareiškimą… 

 

Jei pažymėjote aukščiau esančius laukelius arba sergate vėžiu, 
diabetu, ŽIV, remiantis įstatymu, tai laikoma negalia. Ar laikote save 
turinčiu negalią?                                                       ? 

 
Taip Ne 

 

 
5. Tautybė …. 

Azijietis (-ė): 
 
 

Bangladešo  Indų 
   

Pakistano  Kita azijiečių tautų grupė 
 

Juodaodis 

 

Afrikietis  Britų 
   

Karibų  Kita juodaodžių grupė 
 

Kinų 

Kinų Kita kinų tautų grupė 

 
Maišytos :- 

 

Azijiečių ir baltaodžių  Afrikos juodaodžių/baltųjų 
   

Karibų 
juodaodžių/baltųjų 

        Kita 

   

 

Baltųjų 
 

Britų  Anglų 
   

Airių  Škotų 
   

Velso  Lenkų 
   

Latvių  Romų 
   

Kita baltųjų tautų grupė   



Kiti klausimai yra labiau asmeniški, todėl galite neatsakyti, tačiau būtų 
tikrai naudinga, jei sutiktumėte užpildyti… 

 
6. Ar jūs tikintis (-i)? Taip Ne 

 

Jei atsakėte teigiamai, prašome pažymėti tinkamą 

Budistas (-ė)  Krikščionis (-ė)   

     
Hindu  Žydas (-ė)   

     
Musulmonas (-ė)  Sikas (-ė)   

     
Jokios religijos     

     
Kita, prašome apibūdinti 

    

 
 

 

7. Kaip apibūdintumėte savo seksualinę orientaciją? 

 
 

 
 
 

8. Ar tebesate tos pačios lyties, su kuria gimėte? 

 Taip Ne 

Heteroseksualus (-i)   Biseksualus 
   

Gėjus   Lesbietė 


