
 
 

 

Materiały/wsparcie 
dla Rodzica/Opiekuna 

   
   
Poniżej wymieniono niektóre usługi i materiały  do rozważenia, jeśli martwią się Państwo o zdrowie 
psychiczne Państwa dziecka.  
 
HWDSB  

• Strona internetowa HWDSB  - Pomagamy: zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie 
https://www.hwdsb.on.ca/secondary/supports/mental-health-and-well-being/ 

• Opieka społeczna oferuje konsultacje, interwencje oraz wsparcie w dostępie do usług 

społecznych , jak i grup terapeutycznych oraz warsztatów (Treatment groups and 

Workshops). Aby uzyskać dostęp, proszę porozmawiać z dyrektorem lub wicedyrektorem 

dziecka, dla uczniów uczących się zdalnie, proszę zadzwonić pod numer  905-527-5092 wew. 

2802. 

Zdrowie psychiczne w szkołach w Ontario (School Mental Health Ontario (SMHO-SMSO))-Materiały 
dla Rodziców/Opiekunów  

• Porady dla Rodziców i Rodzin: wspieranie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia 
podczas powrotu do szkoły (Tip Sheet for Parents and Families:  Supporting Mental Health and 
Wellness During the Return to School) 

• Codzienne zajęcia do przeprowadzenia w domu,  związane ze zdrowiem psychicznym (Everyday 
Mental Health Activities for Home) 

• Informacje dla Rodziców i Rodzin:  jak zauważyć problemy ze zdrowiem psychicznym u swojego 
dziecka (Info Sheet for Parents and Families: Noticing Mental Health Concerns for Your Child)  

• Przygotuj się; zapobiegaj; reaguj: Przewodnik dot. zapobiegania samobójstwom wśród młodzieży 
(Prepare; Prevent; Respond: Quick Reference for Youth Suicide Prevention)  

Zdrowie psychiczne w szkołach w Ontario (School Mental Health Ontario (SMHO-SMSO)) –  Materiały 
dla dzieci/młodzieży  

• Żaden problem nie jest zbyt duży ani zbyt mały:  Materiały dot. szukania pomocy dla uczniów 
przygotowane przez uczniów (No Problem Too Big or too Small: A help seeking resource for 
students by students)  

• Podstawy dbania o własne zdrowie dla uczniów (Self-Care 101 for Students) 

• Wiedza o zdrowiu psychicznym i kontrola niepokoju -  pakiet w  mediach społecznościowych 
(Mental Health Literacy and Anxiety Management Social Media Bundles)  

 
Usługi w  sytuacji kryzysowej  

• COAST Hamilton coasthamilton.ca             Linia kryzysowa (905) 972-8338; 

Pomoc w sytuacjach kryzysowych dot. zdrowia psychicznego i wsparcia dla osób w każdym 

wieku. 

• Szpital  dziecięcy McMaster: Usługi w nagłych wypadkach związanych ze zdrowiem psychicznym  

https://www.hwdsb.on.ca/secondary/supports/mental-health-and-well-being/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hwdsb.on.ca%2Felementary%2Fsupports%2Fmental-health-and-well-being%2Ftreatment%2F&data=04%7C01%7Crfaulkne%40hwdsb.on.ca%7Cfd43ac25ac474073804b08d87ab5dd82%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637394268872551114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BgFFMod2fTl2akXNJhZxDLdPKA1pzggAP7aQfaKO9Rc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hwdsb.on.ca%2Felementary%2Fsupports%2Fmental-health-and-well-being%2Ftreatment%2F&data=04%7C01%7Crfaulkne%40hwdsb.on.ca%7Cfd43ac25ac474073804b08d87ab5dd82%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637394268872551114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BgFFMod2fTl2akXNJhZxDLdPKA1pzggAP7aQfaKO9Rc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FSupporting-Mental-Health-and-Wellness-during-the-Return-to-School-Tip-Sheet-EN.pdf&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251885418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q6ad6TjmsqEgR7LDTptymt3RN2IPRRCNbg6Cl%2BSDCLU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FSupporting-Mental-Health-and-Wellness-during-the-Return-to-School-Tip-Sheet-EN.pdf&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251885418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q6ad6TjmsqEgR7LDTptymt3RN2IPRRCNbg6Cl%2BSDCLU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2F12-easy-and-fun-mental-health-practices-to-try-with-your-children-at-home%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251895409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l6bGbMcm4TFPFksfVe23uPBnPhArEXCemrqVzBPdEzE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2F12-easy-and-fun-mental-health-practices-to-try-with-your-children-at-home%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251895409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l6bGbMcm4TFPFksfVe23uPBnPhArEXCemrqVzBPdEzE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fnoticing-mental-health-concerns-for-your-child%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251895409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f6Ni5RtbVzhs5EBsWRtC%2BNcWroifWsj%2FKmBF%2FImJ7Y8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fsuicide-prevention-guide-for-parents-and-families-during-covid-19-and-return-to-school%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251905400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WpAem0JFHaOgzJ%2BqvsnHuV%2Fd4CTGDye%2BjhEWXV%2BVr9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fno-problem-too-big-or-too-small-student-help-seeking-resource%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251915394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BSVip5vt2e1L2mtDwML24aCRHqxgEBFF0wePIRz2Yaw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fno-problem-too-big-or-too-small-student-help-seeking-resource%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251915394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BSVip5vt2e1L2mtDwML24aCRHqxgEBFF0wePIRz2Yaw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fself-care-101-for-students%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251915394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YIkmsvyOGeJXIddBxR%2BgokE7Op99QpAryDppTTHa0As%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fmental-health-literacy-and-anxiety-management-social-media-bundles%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251925391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Re3%2BHK0AMmJVsUhzausuhhlAy6%2BpetFCfAFouRmZeGM%3D&reserved=0
https://www.coasthamilton.ca/


 
 

 

dzieci i młodzieży  (CHYMES)           1200 Main St W, Hamilton, ON L8N 3Z5 – Oddział  ratunkowy 

dla młodzieży w wieku do 17 lat. 

• Telefon pomocy dla dzieci kidshelpphone.ca      Linia kryzysowa 1-800-668-6868;  
całodobowe poradnictwo i informacja dla młodych ludzi. 

• Centrum pomocy dla ofiar molestowania seksualnego (SACHA) https://sacha.ca/ Całodobowa 
linia wsparcia 905-525-4162 

 
Wsparcie w społeczności  Hamilton   

• Alternatywa dla młodzieży (Alternative for Youth) https://ay.on.ca/ społecznościowe usługi 

dotyczące zażywania substancji i leczenia uzależnień, które angażują i mobilizują młodzież i ich 

rodziny  

• Centrum młodzieżowe SPACE https://www.spaceyouth.ca/ 

Organizacja prowadzona przez młodzież przy partnerskiej współpracy 

• Ostoja (Refuge): Centrum wspierania zdrowia nowoprzybyłych  w Hamilton 

https://newcomerhealth.ca/service/mental-health-support/ 

• CONTACT Hamilton contacthamilton.ca (905) 570-8888 
Jeden punkt dostępu dla dzieci i młodzieży  (w wieku 18 lat i młodszych) wymagających pomocy 
z powodu potrzeb  społeczno-emocjonalnych, behawioralnych rozwojowych i/lub zdrowia 
psychicznego.  

• De dwa da dehsny (Centrum Zdrowia Rdzennych Mieszkańców -Aboriginal Health Centre)- 

https://aboriginalhealthcentre.com/  (905) 544-4320,   

Poprawa zdrowia i samopoczucia rdzennych mieszkańców, rodzin i społeczności poprzez 

rdzenną, tradycyjną i zachodnią holistyczną opiekę zdrowotną   

• Indiańskie Regionalne Centrum w  Hamilton (Hamilton Regional Indian Centre)     
https://www.hric.ca/(905) 548-9593,  
Zapewnia rdzennym mieszkańcom miasta narzędzia do zapewnienia zrównoważonego, 
holistycznego trybu życia 

• Usługi dla dzieci i młodzieży   https:/www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-
adolescent-services(905) 546-2424  
Program zdrowia psychicznego dla dzieci oferowany przez Urząd Miasta w Hamilton, w celu 
zapewnienia oceny zdrowia i leczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin.  

• Centrum zdrowia dla młodych (Youth Wellness Centre)- https://www.stjoes.ca/hospital-
services/mental-health-addiction-services/mental-health-services/youth-wellness-centre 
Usługi związane ze zdrowiem psychicznym i zażywaniem substancji dla młodych ludzi w wieku 
17-25. 

Wsparcie dostępne w Internecie  

• Naseeha - Infolinia dla zdrowia psychicznego (Naseeha Mental Health Hotline) 

https://naseeha.org/ Pomoc telefoniczna: 1 (866) 627-3342 

Warsztaty nt. zdrowia psychicznego, internetowe sesje terapeutyczne oraz wsparcie zdrowia 

psychicznego poprzez  usługi SMS przez dni w tygodniu dla Muzułmanów i innych osób.  

https://kidshelpphone.ca/
https://sacha.ca/
https://ay.on.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spaceyouth.ca%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7C01952057a8ff41b0827908d90b422df1%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637553201134214242%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oTFArowJa%2FSDFZ3DRDMtQ3MAQXE9nlTZrgaYzxn9dk8%3D&reserved=0
https://newcomerhealth.ca/service/mental-health-support/
https://contacthamilton.ca/
https://aboriginalhealthcentre.com/
https://www.hric.ca/
https://www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-adolescent-services
https://www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-adolescent-services
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3Dchild%2Band%2Badolescent%2Bservices%2Bhamilton%26rlz%3D1C1GCEB_enCA870CA870%26oq%3DChild%2BAnd%2Bad%26aqs%3Dchrome.0.0i355j46i175i199j69i57j0j0i457j0i402j0l2.6281j0j15%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8%26safe%3Dactive%26ssui%3Don&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7C01952057a8ff41b0827908d90b422df1%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637553201134234228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cmSQxD70HQscO1txc2bcYrbv%2BFzJwfEhnpWba6V%2FmZU%3D&reserved=0
https://www.stjoes.ca/hospital-services/mental-health-addiction-services/mental-health-services/youth-wellness-centre
https://www.stjoes.ca/hospital-services/mental-health-addiction-services/mental-health-services/youth-wellness-centre
https://naseeha.org/


 
 

 

• Pomoc telefoniczna dla czarnoskórej młodzieży (Black Youth Helpline)     https://blackyouth.ca/             

Pomoc telefoniczna: 1-833-294-8650, 

Pomoc telefoniczna dla czarnoskórej młodzieży obsługuje wszystkich młodych ludzi i w 

szczególności odpowiada na potrzeby czarnoskórej młodzieży, umiejscowiona i zaopatrzona by 

promować dostęp do profesjonalnego, odpowiedniego kulturowo wsparcia dla młodych ludzi, 

rodzin i szkół. 

• Linia dla młodych osób LGBT   https://www.youthline.ca/         1-800-268-9688 lub SMS 647-694-

4275,  

Linia dla młodych osób oferuje poufne i bez oceniania wsparcie rówieśników poprzez usługi 

telefoniczne, SMS lub chat. Skontaktuj się z wolontariuszem od niedzieli do piątku między 16:00 

a 21:30. 

• Speqtrum https://www.speqtrum.ca/ 

Jest lokalnym wsparciem i budynkiem społeczności dla młodych ludzi 2S-LGBTQIA+  

• Your Space Hamilton - https://yourspacehamilton.ca/ 

Jest miejscem dla młodych ludzi i rodzin szukających informacji o zdrowiu psychicznym oraz 

wsparcia w Hamilton, Ontario.  

• Anxiety Canada   https://www.anxietycanada.com/ 

Jest liderem w opracowywaniu  bezpłatnych, internetowych, samopomocowych i opartych na 

dowodach materiałów dotyczących zespołu niepokoju.   

• Trans Lifeline Hotline -  https://translifeline.org/          1-877-330-6366 

Jest  telefonicznym wsparciem rówieśników prowadzonym przez osoby transpłciowe dla osób  

transpłciowych i niepewnych własnej płci.    

https://blackyouth.ca/
https://www.youthline.ca/
https://www.speqtrum.ca/
https://yourspacehamilton.ca/
https://www.anxietycanada.com/
https://translifeline.org/

