Tikime, kad turite dalyvauti visuose
planuose ar sprendimuose, turinčiuose
įtakos jūsų gyvenimui. Jums duosime
jūsų istorijos kopiją ir planą, padėsiantį
jus apsaugoti.

Kaip gali padėti mano socialinis
darbuotojas?
Jūsų socialinis darbuotojas yra tam, kad
palaikytų jus ir padėtų jus apsaugoti. Jie:
• klausys ir kalbėsis su jumis
privačioje, patogioje vietoje;
• padės jums galvoti apie gerus ir
blogus dalykus jūsų gyvenime ir
apie savo ateitį;
• pateiks jums suprantamą
informaciją;
• dalinsis informacija su kitais tik
tada, kai bus būtina;
• su jumis ir jūsų šeima elgsis
pagarbiai.

Mums svarbu padaryti gerą darbą ir
padėti jums ir jūsų šeimai apsaugoti
jus. Jei mes dirbame gerai, pasakyk
mums,o jei manote, kad galime dirbti
geriau, pasikalbėkite su savo
socialiniu darbuotoju ar net jų
viršininku - kuris vadinamas
komandos vadovu. Čia jų numeriai.
Galite paprašyti suaugusiojo padėti
tai padaryti

Socialinio darbuotojo vardas & Tel Nr:

Komandos vadovo vardas & Tel Nr:

Informacija
vaikams
apieSocialinį
darbą

Jei jie negali jums padėti, o jūs dėl
kažko nerimaujate, pagalbos taip
pat galite gauti susisiekę su mumis:
El. paštu: tellus@tusla.ie
Telefonu 01 7718500 (skambinti
nuo 9:00 iki 17:00 PirmadienįPenktdienį)
SMS žinute 086 014 2775.
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Kas mes ir ką darome?
Tusla yra Vaiko ir šeimos agentūra
Airijoje, o mūsų darbas yra dirbti su
vaikais ir šeimomis, siekiant įsitikinti,
kad jie yra saugūs ir gerai prižiūrimi.
Tuslos socialiniai darbuotojai dirba su
vaikais ir jų šeimomis, kai yra nerimas,
kad vaikas buvo sužeistas, nėra
prižiūrimas ar nesijaučia saugus.
Socialinio darbuotojo darbas- kalbėtis
su jumis ir jus pažįstančiais bei
mylinčiais žmonėmis, kad jie galėtų
sužinoti, kas nutiko.
Jūsų socialinis darbuotojas nori padėti
pakeisti situaciją, kad viskas namuose
pagerėtų. Galite padėti jiems sužinoti, su
kuo jiem reikia kalbėtis, kas padeda jums
jaustis saugiam.

Kaip man padės socialinis
darbuotojas?
Visi vaikai turi jaustis laimingi ir saugūs
savo šeimose. Deja, ne visada taip yra.
Kartais mamos ar tėčiai ar kiti žmonės,
prižiūrintys vaikus, daro ar sako tai, kas
gali skaudinti ar kartais gąsdinti vaikus.
Jūsų socialinis darbuotojas nori su jumis
susitikti, kad galėtų išgirsti, koks yra jūsų
gyvenimas, kuris padėtų viską pagerinti.
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Norėdamas sužinoti apie situaciją, socialinis
darbuotojas kalbėsis su jumis, su žmonėmis,
kurie jus prižiūri kiekvieną dieną ir su jūsų
šeimos nariais, kurie jus pažįsta ir myli. Jie taip
pat kalbėsis su tokiais žmonėmis kaip jūsų
mokytojas ar su kitais žmonėmis, kuriuos matote
visą laiką.

Kokius klausimus užduos mano
socialinis darbuotojas?
Jūsų socialinis darbuotojas užduos jums
klausimų apie jus ir jūsų šeimą. Jūsų
socialinis darbuotojas nori sužinoti apie:
• gerus dalykus tavo gyvenime;
• dalykus, dėl kurių nerimaujate;
• dalykus, kuriuos norite matyti
geresnius;
• ko labiausiai norite; ir
• kam reikia išgirsti apie gerus laikus
ir tavo rūpesčius.
• Jūsų socialinis darbuotojas padės
jums papasakoti apie savo mintis ir
jausmus naudodamas įrankį Mano trys

Kas bus po to, kai mano
socialinis darbuotojas
pasikalbės su visais?

Kai jis pasikalbės su visais, jis
paprašys jūsų mamos ar tėčio
parašyti jums istoriją. Pasakojimas
padės suprasti, kas jaudinasi dėl jūsų
ir dėl ko jie jaudinasi. Kartu mes taip
pat pateiksime saugos planą, kuris
visiems parodys, kaip jus apsaugoti.

Koks bus šis planas?

Šis planas gali atrodyti kaip Saugos
namas, kuris visiems papasakos, koks
yra gyvenimas jūsų namuose:
• kas turėtų jame gyventi;
• kas yra tie žmonės, kurie
galėtų ateiti aplankyti; ir
• kas yra tie žmonės, kurie jūsų
manymu yra nesaugūs.
Saugos namas gali turėti taisykles,
kurios padės visiems suprasti kaip
jus apsaugoti ir kas padės tai
padaryti.

namai

RŪPESČIŲ
namas

GERŲ DALYKŲ
namas

SVAJONIŲ
namas
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