„Ne schimbă
nouă viața, îi schimbă
viața copilului nostru…
Veți vedea că veți
realiza ceva”.

Experiența familiilor
cu Meitheal

Contactați
Tusla

„[Fiul meu] este
mult mai adaptat acum.
Simt că toate grijile mele
de părinte au fost ascultate
și că am fost incluși în
toate deciziile”.

„Toată lumea este
în armonie – nu trebuie să
mă adresez prin intermediari...
Toată lumea stă la o masă și
suntem cu toții pe aceeași
lungime de undă”.

Ghid pentru părinți și îngrijitori

O boală sau
o pierdere
grea
Nevoi
suplimentare

Un
comportament
dificil

Aveți
nevoie de ajutor
referitor la...?

Probleme
la școală

Relația cu
copilul dvs
Senzație de
depresie

Aveți nevoie
de ajutor?
De ce are
familia mea nevoie
de Meitheal?

Aceasta este o broșură informativă pentru părinți și
îngrijitor referitor la un plan de asistență coordonat
de Tusla, denumit Meitheal. Meitheal vă poate oferi
asistență dvs. și familiei dvs. pentru ca dvs. să găsiți
ajutorul de care aveți nevoie.
După cum spune și vechea zicală, este nevoie de
un sat întreg ca să crească un copil. Tusla știe că
zicala este valabilă și astăzi.
Denumirea, Meitheal, provine dintr-un vechi cuvânt
irlandez care descrie modul în care vecinii se
reunesc pentru a-și oferi ajutor și asistență unii altora.

Meitheal este o modalitate de lucru cu
copiii și familiile acestora, pentru a
identifica și răspunde la punctele forte și
nevoile acestora în timp util.
Meitheal reunește oamenii și serviciile care își
doresc să susțină un copil sau un părinte, astfel
încât acesta să poată face schimbările pe care și
le doresc și de care au nevoie în viață.
Tipurile de servicii care pot fi implicate în Meitheal
sunt cele școlare, serviciile pentru tineret, centrele
de resurse familiale și serviciile medicale.

Dacă simțiți că copilul dvs. are nevoi
suplimentare sau se confruntă cu provocări
care sunt dificil de depășit,
este posibil ca Meitheal să vă ajute.

Exemple de provocări în legătură cu care
Meitheal vă poate oferi ajutor sunt:

•
•
•
•
•
•
•

Un copil care are probleme la școală
Un copil care se simte abătut
Neînțelegeri cu copilul dvs.
Probleme de familie
O boală sau o pierdere grea
Un comportament dificil
Relația cu copilul dvs.

Poate că primiți deja asistență de la diferite
servicii, dar vi se pare greu să vă confruntați
cu toate problemele în același timp. Meitheal îi
reunește pe toți.

Cum
funcționează
Meitheal?
Familia dvs. va dispune de o persoană responsabilă
cu asistența, denumită practicant coordonator.
Această persoană poate fi aleasă de dvs.
Practicantul dvs. coordonator vă poate ajuta pe
dvs. și pe copilul dvs. să identificați punctele forte și
nevoile copilului dvs.
Următorul pas este organizarea de către
practicantul coordonator a unei ședințe Meitheal de
sprijin, în cadrul căreia dvs. și copilul dvs. veți ajuta
la întocmirea unui plan.
Toată lumea vă va oferi sprijin pentru a vă urma
planul și pentru a face schimbările de care dvs. și
copilul dvs. aveți nevoie în viață.

Este foarte important ca dvs., familia
și copilul dvs. să înțelegeți fiecare
parte din plan.
Dvs. copilul și familia dvs. veți decide cât timp veți
avea nevoie de această asistență.

