“Muda nossa vida,
muda a vida dos nossos
filhos... Você percebe que
está progredindo”.

Testemunho de famílias
da Meitheal

Um guia para pais e cuidadores

Doença ou
morte de ente
querido
Necessidades
adicionais

Contate
Tusla

“[Meu filho] está
mais calmo agora. Sinto que
todas as nossas preocupações
como pais foram escutadas
e fomos incluídos em
todas as decisões”.

“Todo mundo
pensa da mesma forma –
não preciso ficar reportando...
Todos sentam ao redor de
uma mesa e discutem
em termos iguais”.

Comportamento
difícil

Você
precisa de ajuda
com...?
Seu
relacionamento
com seu(sua)
filho(a)

Problemas
na escola

Sentindo-se
deprimido(a)

Você
precisa de
ajuda?
Por que
minha família
pode precisar da
Meitheal?

Este é um folheto informativo para pais e
cuidadores sobre um plano de suporte liderado
pela Tusla chamado Meitheal. A Meitheal pode
oferecer suporte a você e sua família para que
você encontre a ajuda que precisa.
Como diz o ditado, é necessário uma vila
inteira para criar uma criança. A Tusla sabe
que isso continua sendo verdade.
O nome, Meitheal, vem de uma antiga palavra
irlandesa usada para descrever quando
vizinhos se reuniam para oferecer ajuda e
suporte de ordem prática uns aos outros.

A Meitheal é uma maneira de
trabalhar com crianças e suas
famílias para identificar e responder
aos seus pontos fortes e necessidade
em tempo hábil.
A Meitheal reúne pessoas e serviços que
desejem dar apoio a crianças ou pais para
que possam realizar as mudanças que
querem e precisam em suas vidas.
Os tipos de serviço envolvidos na Meitheal
são escolas, serviços juvenis, centros de
recursos familiares e serviços médicos.

Como a Meitheal
funciona?

Sua família terá o apoio de uma pessoa que
chamamos de profissional líder. Essa pessoa
pode ser escolhida por você.

Se você acha que seu(sua) filho(a)
tem necessidades adicionais ou está
enfrentando desafios difíceis de superar,
a Meitheal pode ajudar.
Exemplos de desafios com os quais a Meitheal
pode ajudar:

•
•
•
•
•
•
•

Uma criança com problemas na escola
Uma criança deprimida
Não ter um bom relacionamento com
seu(sua) filho(a)
Problemas familiares
Doença ou morte de ente querido
Comportamento difícil
Seu relacionamento com seu(sua) filho(a)

Você pode já estar recebendo apoio de
diferentes serviços, mas estar com dificuldades
em lidar com todos eles ao mesmo tempo. A
Meitheal reúne todo mundo.

Seu profissional líder ajudará você e
seu(sua) filho(a) a identificar os pontos
fortes e necessidades da criança.
Como próximo passo, seu profissional líder
organizará uma reunião de suporte da
Meitheal na qual você e seu(sua) filho(a)
ajudarão a traçar um plano.
Todos apoiarão você a seguir o seu plano
para implementar as mudanças que você e
seu(sua) filho(a) desejam nas suas vidas.

É muito importante que você, sua
família e seu(sua) filho(a) entendam
todas as partes do plano.
Você, seu(sua) filho(a) e sua família
decidirão por quanto tempo você precisam
de suporte.

