Mēs uzskatām, ka tev ir jāpiedalās visos
plānos un lēmumos, kuri ietekmē tavu
dzīvi. Tu saņemsi savas vēstures kopiju
un drošības plānu.

Kā mans sociālais
darbiniekies man var
palīdzēt?
Tavs sociālais darbinieks ir šeit, lai tev
palīdzētu. Viņš var palīdzēt sekojoši:
• Uzklausīs tevi un aprunāsies
ar tevi privātā un ērtā vietā;

Mums ir svarīgi lai mūsu darbs tiktu
izpildīts labi, palīdzot tavai ģimenei
nodrošināt tavu drošību. Ja tu domā, ka
esam savu darbu padarījuši labi, tad lūdzu
pasaki mums to, bet ja tu domā, ka kaut
kas ir jāuzlabo, tad parunā par to ar savu
sociālo darbinieku, vai ar viņa priekšnieku,
ko sauc par komandas vadītāju. Šeit ir
viņu telefona numuri. Tu vari palūgt, lai
kāds pieaugušais tev palīdz.

Sociālā darbinieka vārds un telefona
numurs:

• palīdzēs tev padomāt par labām un
sliktām lietām, kas notiek tavā
dzīvē, kā arī par nākotni;
• sniegs tev saprotamu
informāciju;
• dalīsies ar šo informāciju ar
citiem tikai nepieciešamības
gadījumos;

Komandas vadītāja vārds un telefona
numurs:

• apiesies ar tevi un tavu ģimeni ar
cieņu.
Ja viņi tev nevar palīdzēt un tu esi par
kaut ko satraucies, tu vari meklēt
palīdzību pie mums:
E-pasts: tellus@tusla.ie
Telefons: 01 7718500 (Zvani no 9.00
līdz 17.00 no pirmdienas līdz
piektdienai)
Īsziņas:

086 014 2775.

Informācija
bērniem par
sociālo
darbu

Kas mēs esam un ko mēs
darām?
Tusla ir Bērna un Ģimenes Aģentūra Īrijā.

Mūsu darbs ir sadarboties ar bērniem un viņu
ģimenēm, lai nodrošinātu bērna drošību un
pārliecinātos, lai bērns ir labi aprūpēts.
Sociālie darbinieki no Tuslas strādā ar
bērniem un viņu ģimenēm gadījumos, kad
ir radušās bažas par bērna drošību, viņam
ir izdarīts pāri, vai bērns nietiek pienācīgi
aprūpēts.
Sociālā darbinieka pienākums ir runāt ar
tevi un ar tiem cilvēkiem, kuri tevi pazīst un
mīl, lai noskaidrotu kas ir noticis.
Sociālais darbinieks grib tev palīdzēt
izmainīt un uzlabot situāciju mājās. Tu vari
viņiem palīdzēt uzzināt ar kuru tieši viņiem
būtu jārunā, un kurš var palīdzēt tev justies
droši.

Kā mans sociālais darbinieks man
palīdzēs?
Visiem bērniem būtu jājūtās drošiem un
laimīgiem savās ģimenēs. Diemžēl, ne
vienmēr tas tā ir. Dažreiz, mammas vai
tēti, vai citi cilvēki, kuri rūpējās par bērnu,
dara vai saka lietas, kuras var nodarīt
bērnam pāri, vai biedē bērnu.
Tavs sociālais darbinieks gribēs ar tevi
satikties, lai uzzinātu par tavu dzīvi un
palīdzētu uzlabot lietas.

Lai uzzinātu par tavu situāciju, tavs
sociālais darbinieks aprunāsies ar tevi, ar
cilvēkiem kuri par tevi rūpējās ikdienā un
ar cilvēkiem tavā ģimenē, kuri tevi pazīst
un mīl. Viņi aprunāsies ar tādiem
cilvēkiem, kā piemēram, skolotāju un
citiem, kuri tevi satiek regulāri.

Kādus jautājumus mans sociālais
darbinieks man uzdos?
Tavs sociālais darbinieks uzdos tev
jautājumus par tevi un tavu ģimeni. Tavs
sociālais darbinieks gribēs uzzināt
sekojošo:
•

par labām lietām, kas notiek tavā
dzīvē;

•

par lietām, kas tevi uztrauc;

•

par lietām kurām vajadzētu uzlaboties;

•

par to ko tu visvairāk vēlies; un

•

kam būtu jāzin par labajiem laikiem
un tavām bažām.

Tavs sociālais darbinieks palīdzēs tev
izrunāties par savām domām un jūtām,
izmantojot, palīglīdzekli, ko sauc ‘’Manas trīs
mājas’’.

Kas notiks pēctam, kad
sociālais darbinieks būs ar
visiem izrunājies?
Kad vīņš ar visiem būs izrunājies, viņš
lūgs tavai mammai vai tētim uzrakstīt
tev stāstu, kas palīdzēs tev saprast
kurš par tevi uztraucās un par ko ir šīs
uztraukums. Kopā mēs arī sastādīsim
drošības plānu, kas parādīs visiem kā
nodrošināt tavu drošību.

Kāds būs šīs plāns?
Šis plāns varētu izskatīties pēc
Drošās Mājas, kas visiem passtāsta
par to, kāda dzīve ir mājās.
•

Kuram tur būtu jādzīvo;

•

Kuri ir tie cilvēki kas nāks
tevi apciemot; un

•

Kuri ir tie cilvēki, kurus tu
uzskatīji par nedrošiem.

Drošās Mājas ietvaros būs arī
noteikumi, kuri palīdzēs visiem
saprast kā nodrošināt tavu drošību
un kurš palīdzēs to nodrošināt.
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