Drošības tīkls

Kā es vatu sazināties ar Tuslu?

Drošības tīkla atrašana ir svarīga drošības
mērķa sastāvdaļa. Drošības tīkls sastāv no
svarīgiem cilvēkiem tavā dzīvē, taj skaitā,
vecvecāki, tantes, onkuļi un tuvi draugi, kas
var tev palīdzēt, kad tev tas ir
neppieciešams.

Mums ir svarīgi izpildīt savu darbu un
palīdzēt tev un tavai ģimenei nodrošināt
tavu drošību. Ja tu domā, ka darbs tiek labi
padarīts, lūdzu, pastāsti par to savam
sociālajam darbiniekam.

Drošības plāns
Ja nepieciešams, tavs sociālais darbinieks
kopā ar tevi, tavu ģimeni un tavu drošības
tīklu, sastādīs drošības plānu. Drošības
plans paskaidro to, ko katrs darīs, lai
nodrošinātu tavu drošību vienmēr.
Kad drošības plāns ir
sastādīts, visi
iesaistītie tiksies regulāri, lai noskaidrotu vai
notiek progress. Kad visi ir apmierināti ar
rezultātiem un drošības mērķi ir sasniegti,
mēs varam lietu slēgt.

Kā mans sociālais darbinieks
man var palīdzēt?

Their numbers are below. Ja tu domā, ka
varam kaut ko uzlabot, parunā par to ar savu
sociālo darbinieku vai viņa priekšnieku, ko
sauc par Komandas vadītāju. Viņu numuri ir
atrodami zemāk.

Sociālā darbinieka vārds un tālrunis:

Komandas menedžera vārds un
tālrunis:

Informācija
jauniešiem
par sociālo
darbu

• Palīdzēt nodrošināt drošību;
• uzklausīt tevi un sarunāties ērtā un
privātā vietā;
• Palīdzēt tev padomāt par labām un
sliktām lietām tavā dzīvē;
• sniegt informāciju tev
saprotamā veidā;
• dalīties ar tavu informāciju tikai
nepieciešamības gadījumā; un
• apieties ar tevi un tavu ģimeni ar cieņu.
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Ja viņi nevar tev palīdzēt, tu vari
sazināties ar Tuslas atsauksmju un
sūdzību komandu:
E-pasts: tellus@tusla.ie
Tālrunis: 01 7718500
(Zvanīt no 9.00 līdz 17.00 no
pirmdienas līdz piektdienai) Īsziņas:
086 014 2775 .
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Kasi r Tusla un ko mēs
darām?

Ko mans sociālais darbinieks darīs
manā labā?

Tusla ir Bērna un Ģimenes Aģentūra
Īrijā un mūsu uzdevums ir saarboties ar
bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm,
lai nodrošinātu viņu drošību un
pienācīgu aprūpi.

Mēs, Tuslā, uzskatām, ka ir ļoti svarīgi runāt ar
bērniem un jauniešiem. Mēs velamies tevi
uzklausīt un uzzināt par tavām bažām un par
to, ko tu vēlies mainīt savā ģimenē lai justos
drošībā.

Mūsu sociālie darbinieki strādā ar
bērniem, jauniešiem un viņu
ģimenēm, gadījumos, kad bērns vai
jaunietis ir cietis no pāridarījumiem,
neatrodas drošībā, vai viņš netiek
pienācīgi aprūpēts.

Sociālais darbinieks gribēs ar tevi tikties un
aprunāties par labām un sliktām lietām tavā
dzīvē. Tas viņiem palīdzēs nodrošināt tavu
drošibu un to, lai tev ir teikšana lēmumu
pieņemšanā un plānošanā.

Kā sociālais darbinieks man
var palīdzēt?
Ja pastāv bažas par tavu drošību vai
labklājību, tavam sociālajam
darbiniekam būs jāsaprot kāda ir tava
un tavas ģimenes dzīve. Lai to
noskaidrotu, viņiem būs jārunā ar tevi
un visiem tev svarīgajiem cilvēkiem
tavā dzīvē. Kā piemēram:
•
•
•

ar taviem brāļiem un māsām;
ar tavu mammu un tēti;
ar pārējiem ģimenes locekļiem; un
cilvēkiem, kuri labi pazīst tevi un
tavu ģimeni, kā piemēram skolotāji,
ārsti, un medmāsas.

Tuslai ir jauns veids kā strādāt ar ģimenēm
gadījumos, kad tiek ziņots par bažām par
bērnu vai jaunieti. To sauc Drošības pazīmes.

Kasi r Drošības pazīmes metode?
Drošības pazīmes metode nodrošina to, lai
tavi viedokļi un tavas mammas un tēta,
aprūpētāju un pārējās gīmenes locekļu ( vai
tuvu ģimenes darugu) viedokļi būtu iekļauti
problēmas risināšanā. Drošības pazīmes
metode iesaista visus, kuri strādā kopā plāna
izstrādē, kas nodrošinās lai tu vienmēr justos
droši, pat tad, kad mājās ir grūtības.

Kādus jautājumus mans sociālais
darbinieks man uzdos?
Sarunas laikā, tavs sociālais darbinieks tev
uzdos daudz jautājumus, lai palīdzētu tev
padomāt par dažādām lietām tavā dzīvē.

Tavs sociālais darbinieks vēlēsies uzzināt
sekojošo:
•

par labām lietām tavā dzīvē;

•

par lietām, kas tevi uztrauc;

•

par lietām, ko tu gribētu uzlabot; un

•

kam būtu jāzin par labām lietām un
tavām bažām.

Viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, ko
viņš uzdos būs vērtējuma jautājums, kā to
var redzēt zemāk.
Tavs sociālais darbinieks lūgs lai tu
izvērtē savu drošību uz 1-10 skalas.

0 nozīmē to, ka dažkārt, tu nejūties
drošībā un tev nav neviena pie kā
griezties pēc palīdzības.
10 nozīmē to, ka, pat tad kad mājās ir
stress, tu vienmēr jūties drošībā un tev
vienmēr ir kāds pie kā griezties un
aprunāties par svām bažām.

Bīstamības liecība
Tad, kad tavs sociālais darbinieks būs
sapratis visas tavas bažas, viņš sadarbosies
ar tavu mammu un tēti, lai sastādītu
Bīstamības liecību, lai katrs varētu saprast
visas tavas bažas. Bīstamības liecība
paskaidro to, par ko mēs visvairāk
uztraucamies un kas var notikt tad, ja nekas
nemainās.

Drošības mērķi
Drošības mērķi atrunā visu to, kam
būtu jānotiek, lai nodrošinātu tavu
drošību vienmēr, jo īpaši tad kad
rodas dzīves grūtības.
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