“Це змінює наше життя,
це змінює життя нашої
дитини... Ви бачите, що у
вас щось виходить”.

Meitheal

керівництво для батьків
та опікунів

Хворобою
або важкою
втратою

Досвід сімей в Meitheal
Додатковими
потребами

Зв’яжіться з
Tusla

“[Мій син] тепер більш
спокійний. Я відчуваю, що
всі мої побоювання як батька
були вислухані, і наша думка
враховувалася у прийнятті
всіх рішень”.

Важкою
поведінкою

Потребуєте
допомоги із...?

Стосунками зі
своєю дитиною

“Всі знаходяться на одній
хвилі - мені не доводиться
відповідати на питання...
Всі сидять за одним столом,
і ми всі розмовляємо
однією мовою”.

Проблемами
в школі

Пригніченим
настроєм

Вам
потрібна якась
допомога?

Це інформаційний листок для батьків та
опікунів про план підтримки під назвою
Meitheal під керівництвом Tusla. Meitheal
може підтримати Вас і Вашу сім’ю у пошуку
необхідної Вам допомоги.
Як свідчить стара приказка, щоб виростити
дитину, потрібне ціле село. Компанія Tusla
знає, що це вірно і сьогодні.
Назва “Meitheal” походить від старого
ірландського слова, яке описує, як сусіди
збираються разом, щоб надати один одному
практичну допомогу і підтримку.

Чому моїй
родині потрібен
Meitheal?

Якщо ви вважаєте, що Ваша дитина
має додаткові потреби або стикається
з важкими проблемами, Meitheal може
надати Вам допомогу.
Прикладами проблем, з якими може
допомогти Meitheal, є:

Meitheal об’єднує людей і служби, які хочуть
підтримати дитину або батьків, у внесенні
бажаних і необхідних змін у своє життя.

● дитина має проблеми в школі
● дитина відчуває себе пригніченою
● ви не можете знайти спільну мову зі
своєю дитиною
● сімейні проблеми
● хвороба або важка втрата
● важка поведінка
● стосунки з Вашою дитиною

У Meitheal можуть брати участь такі служби,
як школи, молодіжні служби, сімейні
ресурсні центри та медичні служби.

Можливо, Ви вже отримуєте підтримку від
різних служб, але Вам важко справлятися з
усіма одночасно. Meitheal об’єднує всіх.

Meitheal – це спосіб роботи з дітьми
та їхніми сім’ями для своєчасного
виявлення та задоволення їхніх потреб
та заохочування сильних сторін.

Як працює
Meitheal?

У Вашої родини буде помічник, якого
називають провідним фахівцем. Цю людину
можете обрати Ви.
Ваш провідний фахівець допоможе Вам і
Вашій дитині визначити її сильні сторони і
потреби.
Наступний крок - Ваш провідний фахівець
організує зустріч з підтримки Meitheal, на
якій Вам і Вашій дитині допоможуть скласти
індивідуальний план.
Всі будуть підтримувати Вас, у дотриманні
свого плану і досягненні змін, яких Ви і
Ваша дитина хочете у своєму житті.
Якщо ви вважаєте, що Ваша дитина
має додаткові потреби або стикається
з важкими проблемами, Meitheal може
надати Вам допомогу.
Вам, Вашій дитині і Вашій родині
вирішувати, як довго ви хочете отримувати
цю підтримку.

