„Odmienia nasze
życie, odmienia życie
naszego dziecka...
Wreszcie wiadomo dokąd
się zmierza.”

Poradnik dla rodziców i opiekunów

Opinia rodzin o
programie Meitheal

Skontaktuj
się z Tusla

„[Mój syn] wreszcie
jest spokojniejszy. Uważam,
że wszystkie moje obawy jako
rodzica zostały wysłuchane
i uwzględniono je we
wszystkich decyzjach.”

„Wszyscy nadają na
tej samej fali — nie muszę
nikomu nic tłumaczyć ...
Wszyscy siedzą przy stole
i wszyscy się doskonale
rozumiemy.”

Choroba
lub żałoba
Dodatkowe
potrzeby

Trudne
zachowanie

Trudny związek
z dzieckiem

Problemy
w szkole

Czy
potrzebujesz pomocy
w tych sprawach…?

Przygnębienie

Czy
potrzebujesz
pomocy?
To jest ulotka informacyjna dla rodziców i opiekunów
na temat prowadzonego przez Tusla programu
pomocy pod nazwą Meitheal. Meitheal może
wesprzeć Państwa wraz z rodziną, aby uzyskać
potrzebną Wam pomoc.
Jak mówi stare afrykańskie przysłowie, w
wychowaniu dziecka bierze udział cała wioska.
Tusla wie, że to uniwersalna prawda.
Nazwa Meitheal, pochodzi od starego irlandzkiego
słowa, które mówi o tym, jak sąsiedzi spotykają się,
by wspierać się nawzajem w chwilach potrzeby.

Meitheal to metoda pracy z
dziećmi i ich rodzinami w celu
wykorzystania i wzmocnienia ich
mocnych stron i określenia potrzeb
we właściwym czasie.
Meitheal łączy ludzi i integruje instytucje, które
pragną wspierać dziecko lub rodzica, tak aby
mogli oni wprowadzić pożądane przez nich
zmiany w życiu.
Program Meitheal pozwala integrować usługi
szkół, instytucji dla młodzieży, centrów zasobów
rodzinnych i usługi medyczne.

Dlaczego
moja rodzina może
potrzebować
Meitheal?

Jeśli uważają Państwo, że Wasze dziecko
ma dodatkowe potrzeby lub stawia czoła
trudnym do pokonania wyzwaniom, Meitheal
może zaoferować pomoc.

Przykładowe wyzwania, z którymi Meitheal może
pomóc:

•
•
•
•
•
•
•

Dziecko mające problemy w szkole
Przygnębione dziecko
Konflikt z dzieckiem
Problemy rodzinne
Choroba lub żałoba
Trudne zachowanie
Relacja z dzieckiem

Być może już korzystają Państwo z pomocy
różnych instytucji, ale trudno poradzić sobie z nimi
wszystkimi na raz. Meitheal łączy wszystkich.

Jak działa
Meitheal?

Państwa rodzina będzie współpracować z
osobą wspierającą, zwaną prowadzącym. Mogą
Państwo wybrać tę osobę.
Osoba prowadząca pomoże Państwu i dziecku
określić mocne strony i potrzeby.
Następnym krokiem będzie zorganizowanie przez
osobę prowadzącą spotkania Meitheal, na którym
Państwo wraz z dzieckiem uzyskacie pomoc
w przygotowaniu planu.
Wszyscy będą wspierać Państwa w wypełnianiu
założeń planu wprowadzenia zmian, których wraz
z dzieckiem pragniecie w swoim życiu.

Bardzo ważne jest, abyście Państwo
wspólnie z dzieckiem rozumieli każdy
etap planu.
Państwo wraz z rodziną decydujecie, jak długo
potrzebujecie pomocy.

