Saugos tinklas
Svarbi saugos tikslo dalis yra surasti saugos
tinklą. Saugos tinklą sudaro jūsų gyvenime
svarbūs žmonės. Tai apima senelius, tetas,
dėdes ir artimus draugus, kurie galėtų
padėti jums, kai jums jų prireiktų.

Saugos planas
Jei reikia, socialinis darbuotojas kartu su
jumis, jūsų šeima ir jūsų saugos tinklu
parengs saugos planą. Saugos plane
aprašoma, ką visi darys, kad būtumėte
visada saugūs.

Kaip susisiekti su Tusla?
Mums svarbu padaryti gerą darbą ir padėti jums ir
jūsų šeimai apsaugoti jus. Jei mes dirbame gerai,
praneškite savo socialiniam darbuotojui.
Jei manote, kad galime dirbti geriau, pasikalbėkite
su savo socialiniu darbuotoju ar net jų viršininku kuris vadinamas komandos vadovu. Jų numeriai
yra žemiau.

Socialinio darbuotojo vardas & Tel
Nr:

Parašius saugos planą, visi reguliariai
susitiks, kad pamatytų, kaip planas
vykdomas. Kai visi įsitikinsime, kad
pasiekėme saugos tikslus, galėsime baigti
bylą.

Komandos vadovo vardas & Tel Nr:

Kaip gali padėti mano
socialinis darbuotojas?

Informacija
jaunimui apie
Socialinį
darbą

• Padės jus apsaugoti;
• Klausysis ir kalbės su jumis privačioje,
patogioje vietoje;
• Padės galvoti apie gerus ir blogus
dalykus jūsų gyvenime ir apie jūsų
ateitį;
• Suteikti jums suprantamą informaciją;
• Dalysis informacija su kitais tik tada, kai
privalės; ir

Jei jie negali padėti, galite susisiekti su Tusla
atsiliepimų ir skundų komanda:
El.paštu: tellus@tusla.ie
Telefonu: 01 7718500
(Skambinkite nuo 9:00 iki 17:00
Pirmadienį - Penktadienį)
SMS žinute : 086 014 2775 .

• Su jumis ir jūsų šeima elgsis pagarbiai.

Jaunimo informacinis lapelis 1-3

2019 18:20

Kas yra Tusla ir ką mes
veikiame?

Ką mano socialinis darbuotojas
padarys mano labui?

Tusla yra Vaikų ir šeimos agentūra
Airijoje, o mūsų darbas yra dirbti su
vaikais, jaunimu ir šeimomis, kad
įsitikintume, jog jie yra saugūs ir gerai
prižiūrimi.

Tusloje mes manome, kad kalbėtis su vaikais ir
jaunimu yra tikrai svarbu. Mes norime tavę
išklausyti ir išgirsti apie tavo rūpesčius, tai, kas
tave daro laimingą ir kas norėtum, kad įvyktų
tavo šeimoje, kad tave apsaugotų..

Mūsų socialiniai darbuotojai dirba su
šeimomis, kai kas nors kelia
susirūpinimą dėl vaiko gerovės ar
saugumo arba kai kyla abejonių dėl
vaiko prievartos ar nepriežiūros.

Jūsų socialinis darbuotojas nori su jumis susitikti,
kad jis galėtų pasikalbėti apie visus gerus ir
blogus dalykus jūsų gyvenime. Tai padės jiems
užtikrinti jūsų saugumą ir įsitikinti, kad turite
žodžio teisę sprendimuose ir planuose.

Kaip man padės mano
socialinis darbuotojas?

Tusla turi naują būdą dirbti su šeimomis, kai
kas nors praneša apie nerimą dėl vaiko ar
jauno žmogaus. Jis vadinamas Saugos
ženklais.

Jei nerimaujate dėl savo saugumo ar
gerovės, socialiniam darbuotojui
reikės susidaryti vaizdą, koks
gyvenimas yra jums ir jūsų šeimai.
Norėdami tai padaryti, jie turės kalbėtis su
jumis ir visais svarbiais jūsų gyvenimo
žmonėmis, tokiais kaip:
•
•
•
•

jūsų broliai ir seserys;
Jūsų mama ir tėtis;
Kiti šeimos nariai; ir
žmonės, kurie gali gerai pažinti
tave ir tavo šeimą, pavyzdžiui,
mokytojai, gydytojai ir
visuomenės sveikatos
slaugytojai.

Koks yra Saugos ženklų būdas?
Saugos ženklai įsitikina, kad jūsų ir mamos,
tėčio, globėjų ir šeimos narių (ar artimų
šeimos draugų) nuomonė yra sprendimo
dalis. Saugos ženklai reiškia, kad visi kartu
dirba sudarydami planą, kad įsitikintumėte,
jog visada jaučiatės saugūs, net kai namuose
būna sunku.

Kokius klausimus man užduos
socialinis darbuotojas?
Kai jūsų socialinis darbuotojas kalbėsis su
jumis, jis užduos daugybę klausimų, kurie
padės jums galvoti apie įvairius jūsų gyvenimo
dalykus.

Jūsų socialinis darbuotojas nori sužinoti apie:
•

gerus dalykus tavo gyvenime;

•

dalykai, kurie jus neramina;

•

dalykai, kurie pagerėtų; ir

•

kas turi išgirsti apie gerus dalykus
ir rūpesčius.

Vienas iš svarbiausių klausimų, kurį jie
užduos, bus mastelio klausimas, kaip
parodyta žemiau.
Jūsų socialinis darbuotojas paprašys jūsų
prisiskirti saugos skalėje nuo 1 iki 10.

0 reiškia, kad kartais gali nesijausti
saugus ir nėra nė vieno, į kurį galėtum
kreiptis, kad padėtų viską susitvarkyti.
10 reiškia, nors namuose kažkas gali
sukelti stresą, jūs visada jaučiatės saugūs
ir visada yra kažkas, su kuo galite
pasikalbėti apie savo rūpesčius.

Pavojaus pareiškimas
Kai jūsų socialinis darbuotojas supras visus
rūpesčius, jis dirbs kartu su mama ir tėčiu ir
parašys pavojaus pareiškimą, kad visi
suprastų visus rūpesčius kartu. Pavojaus
pareiškimas apibūdina tai, ko labiausiai
bijome, kas jums gali nutikti, jei niekas
nepasikeis.

Saugos tikslas
Saugos tikslas apibūdina dalykus,
kuriuos turime pamatyti įvykstant,
kad įsitikintume, jog visada esate
saugūs, ypač kai gyvenimas tampa
sunkus.
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