Elérhetőségek
Gyermeke szociális munkása: ....................................
Kapcsolattartási telefonszám: ....................................

A Signs of Safety (biztonság jelei)
megközelítés
A norfolki családok egyre többet hallanak a Signs of Safety programról. Ezen információs
anyag betekintést nyújt abba, hogy mit is jelent ez Ön, gyermekei és családja számára.
A Signs of Safety a szociális munka egy olyan formája, mely segíti azokat a családokat, akik
segítségre szorulnak gyermekeik felnevelésében, segít megérteni, milyen támogatásra van
szükségük, és milyen kockázatoknak vannak kitéve gyermekeik.
 Mi a Signs of Safety?
A Signs of Safety kulcsa az együttműködés Ön és családja, illetve a szakemberek
(védőnők, szociális munkások, tanárok orvosok, rendőrség, stb.) között, melynek célja,
hogy a lehető legtökéletesebb módon szolgáljuk ki gyermekei szükségleteit. A munka
során a hangsúly a gyermekeken, fiatal felnőtteken, szüleiken és a családon van.
A családok szerepe kulcsfontosságú a szakemberekkel végzett munka során,
egyértelműsítjük milyen problémákat, aggodalmakat azonosítottunk gyermekükkel
kapcsolatban (ki aggódik és miért), azonosítjuk azokat a dolgokat, melyek jól működnek a
gyermek életében (erősségek) és megállapodunk arról, mit is kell tennünk (célok), hogy
építhessünk az erősségekre és háttérbe szorítsuk az aggodalmakat.
 Milyen változást jelent a Signs of Safety a szakemberek
velem és gyermekemmel végzett munkájában?
A Signs of Safety megközelítés lényege, hogy a gyermek illetve az Önök, mint
szülők/gondozók véleménye, nézetei meghallgatásra kerüljenek, hogy a család erősségei
egyértelműen azonosítva legyenek, és azokat beépíthessük tevékenységeinkbe,
terveinkbe, melyek szükségesek a gyermek biztonságához és/vagy jólétének
elősegítéséhez. Hogy ez a cél teljesüljön, a szakemberek ilyen kérdéseket tesznek majd
fel Önöknek:
„Mit gondolnak, mi az ami jól megy?” „Mi aggasztja Önöket?” „Min kell változtatni”

A Signs of Safety lehetőséget ad arra, hogy minden, gyermeke életével foglalkozó
személy ugyanolyan információkkal rendelkezzen az erősségekkel és az aggodalmakkal
kapcsolatban, és egyetértsenek az elérendő célokban, melyek garantálják gyermeke
jólétét és biztonságát.
A szakemberek megkérdezik majd mennyire elégedett, illetve mennyire aggódik gyermeke
biztonságáért egészségért, mit gondol lakáskörülményeiről, vagy bármi mással
kapcsolatban mely fontos gyermeke és a neki felajánlott támogatás szempontjából.
A Signs of Safety minden a gyermekkel vagy fiatal személlyel kapcsolatban érintett
személynek segítséget nyújt – beleértve magukat a gyermekeket és fiatal személyeket is –
abban, hogy megtalálja annak módját, hogy a gyermek biztonságos, egészséges és
rendezett környezetben éljen, függetlenül attól, hol is él.

 Beszélgetés a gyermekekkel
A Signs of Safety program lelke a beszélgetés a gyermekkel. Fontos, hogy a gyermeke és
a felnőttek is lehetőséget kapjanak arra, hogy elmondják, mi aggasztja őket, mitől lesznek
boldogok, és mit szeretnének mi történjen családjukban és közösségükben, hogy
biztonságban lehessenek. A Signs of Safety megközelítés során a The Three Houses (A
három ház) eszközt használjuk, hogy beszéljünk a gyermekekkel, és megkérdezzük
nézeteiket.

Aggodalmak háza

A jó dolgok háza

Az álmok háza

A Signs of Safety felmérés során szakemberek, például tanárok, nővérek, orvosok és a
rendőrség is dolgozik gyermekükkel. A felmérés során négy kulcsfontosságú kérdést
tesznek fel Önöknek, gyermeküknek a nagyobb családnak, és mindenkinek, aki részt vesz
a gyermek gondozáságban.
1. Mi aggasztja a gyermekkel kapcsolatban?
2. Mi működik jól családjában?
3. Minek kell történnie, hogy biztosíthassuk a gyermek biztonságát és jólétét a jövőben.

4. Egy 0 és 10 közötti skálán, mit gondol mennyire van jól vagy biztonságban gyermeke?
(0 = a gyermek veszélyben van, 10 = a gyermek biztonságban van)
Ebből egy terv készül, mely így épül fel:

Mik aggasztanak minket?

Mi az, ami jól működik?

Minek kell történnie?

Mi történt, ami
aggodalmunkat okozza,
milyen hatással van ez
gyermekére, beleértve
olyan dolgokat is, melyek
befolyásolhatják családjuk
életét, és nehezebbé
tehetik a megbirkózást a
problémával/problémákkal.

Olyan dolgok, melyek már
folyamatban vannak, és
elősegítik gyermeke
biztonságát, megvédik a
bántódástól,
bántalmazástól/segítenek
megfelelni igényeinek.

Mit kell tapasztalnia
családjuknak és a
szakembereknek, hogy
kimondhassuk a gyermek
biztonsága megfelelő.
Ezekből célok lesznek a
tervben.

Pontozás
0
Gyermek veszélyben

10
Gyermek biztonságban

Önök is kapnak majd egy példányt a gyermek felmérési tervéből. Ugyanezt a tervet fogjuk
használni a találkozók során Önök és a gyermekük szociális munkásai között.
Gyermekük szociális munkása áttekinti az előrehaladást a terv „Minek kell történnie” része
alapján, azzal a céllal, hogy a gyermekek életéhez tartozó személyek – családtagok és
szakemberek – együtt dolgozzanak a gyermek biztonsága és jóléte érdekében.
Amennyiben további kérdéseik merülnének fel a Signs and Safety programmal
kapcsolatban, melyekre ez tájékoztató nem ad választ, beszéljék meg ezt a gyermek
szociális munkásával.

