Kontaktinformācija
Jūsu bērna sociālais darbinieks ir:
.............................
Tālruņa numurs saziņai: ....................................

Drošības pazīmju apraksts
Norfolkā ģimenes aizvien biežāk dzird par Drošības pazīmēm. Šīs informācijas mērķis ir
sniegt jums skaidrojumu par to, ko Drošības pazīmes nozīmē jums, jūsu bērniem un jūsu
ģimenei.
Drošības pazīmes (Signs of Safety) ir darba metode, kas sniedz atbalstu ģimenēm, kurām
ir nepieciešama palīdzība bērnu audzināšanā, un palīdzes jums saprast kāda veida
atbalsts jums ir nepieciešams un potenciālos riskus bērniem.
 Kas ir Drošības pazīmes?
Drošības pazīmes (Signs of Safety) ir par to, lai jūs un jūsu ģimenes locekļi, sadarbojoties
ar profesionāļiem (veselības aprūpes un sociālo dienestu darbiniekiem, skolotājiem,
ārstiem, policiju, utt.), spētu pēc iespējas labāk apmierināt jūsu bērnu vajadzības.
Galvenā uzmanība tiek pievērsta bērniem, jauniešiem, vecākiem un ģimenēm.
Ģimenēm ir būtiski svarīga loma darbā profesionāļiem, sniedzot skaidru informāciju par ar
bērnu saistītajām rūpēm un bažām (kas ir norūpējies un kāpēc), identificējot labās lietas
bērna dzīvē (stiprās puses) un apstiprinot to, kas ir jāizdara (mērķi), lai tālāk attīstītu
stiprās puses un samazinātu rūpes.
 Kādas izmaiņas ieviesīs Drošības pazīmes profesionāļu, kas strādā ar mani
un maniem bērniem, darbā?
Drošības pazīmju mērķis ir nodrošināt to, ka jūsu bērna un jūsu kā bērna
vecāku/aprūpētāju viedoklis tiek pilnībā sadzirdēts, skaidri nosakot jūsu ģimenes stiprās
puses, un ir iekļauts tālākajos plānos un darbībās, kas ir vērstas uz jūsu bērna drošības un
labklājības veicināšanu. Sociālo un citu atbalsta dienestu darbinieki parūpēsies, lai
īstenotu augstāk minēto, uzdodot tādus jautājumus kā:
“Kas, jūsuprāt, iet labi?” “Par ko jūs uztraucaties?” “Kādas pārmaiņas ir jāievieš?”

Drošības pazīmes ir veids, kas ļauj pārliecināties par to, ka visām jūsu bērna dzīvē
iesaistītajām pusēm ir vienota izpratne par stiprajām pusēm un bažām, kā arī nodrošina
vienošanos starp iesaistītajām pusēm par tālākajiem mērķiem, kas ir jāsasniedz, lai
nodrošinātu jūsu bērna drošību un labklājību.

Atbilstošo dienestu darbinieki jautās jums par to, cik apmierināti vai norūpējusies esat par
bērna drošību, veselību tur, kur dzīvo bērns, kā arī citus svarīgus, ar jūsu bērnu saistītus,
jautājumus, un piedāvās atbilstošu atbalstu.
Drošības pazīmes palīdz visām pusēm, kas ir iesaistītas jūsu bērna vai jaunieša (tai skaitā
pats bērns/jaunietis), domāt par veidiem, kas ļaus bērnam justies droši, būt veselīgam un
mierpilnam neatkarīgi no dzīvesvietas.

 Sarunas ar bērniem
Sarunas ar jūsu bērniem ir Drošības pazīmju pamats. Ir svarīgi, lai bērniem un
pieaugušajiem, ir iespēja runāt par to, kas viņus satrauc, padara laimīgus un kādas
pārmaiņas viņi gribētu redzēt savā ģimenē un kopienā, lai justos droši. Drošības pazīmes
izmanto instrumentu, kas saucas Trīs mājas (The Three Houses), lai sarunātos ar bērniem
un uzzinātu bērnu viedokli:

Drošības pazīmju izvērtējuma ietvaros ar jūsu bērnu strādās dažādu dienestu darbinieki,
piemēram, skolotāji, medmāsas, ārsti un policija. Izvērtējuma laikā jums, jūsu bērnam,
ģimenei un citiem cilvēkiem, kas palīdz jums rūpēties par bērnu, tiks uzdoti četri galvenie
jautājumi:
1. Kas jūs satrauc attiecībā uz jūsu bērnu?
2. Kādas ir jūsu ģimenes stiprās puses?
3. Kam ir jānotiek, lai nodrošinātu to, ka jūsu bērns nākotnē ir drošībā un jūtas labi?
4. Cik droši vai labi jūtas jūsu bērns skalā no 0 līdz 10?
(0 nozīmē, ka bērnam draud briesmas, bet 10 nozīmē, ka bērns ir drošībā)

Tālāk tiek izveidots plāns, kas līdzinās šim:

Kas mūs satrauc?

Kādas ir stiprās puses?

Kam ir jānotiek tālāk?

Kādi pagātnes notikumi
mūs satrauc un kā tie
ietekmē jūsu bērnu, tai
skaitā notikumi, kas notiek
jūsu ģimenes dzīvē un
sarežģī problēmas (u)
atrisināšanu.

Notikumi, kas jau notiek ar
mērķi parūpēties par jūsu
bērna drošību, aizsargāt
bērnu no pārdarījumiem un
vardarbības, kā arī
apmierināt bērna
vajadzības.

Nosacījumi, kurus izpildot,
jūsu ģimene un sociālo
dienestu darbinieki būs
pārliecināti par to, ka bērns
ir pietiekamā drošībā.
Tālāk tiek noteikti mērķi un
izveidoti plāni.

Skala
0
Bērns ir briesmās

10
Bērns ir drošībā

Jums tiks izsniegta jūsu bērna novērtēšanas plāna kopija. Šis plāns tiks izmantots tad, kad
tiksieties ar jūsu bērna sociālajiem darbiniekiem.
Jūsu bērna sociālais darbinieks pārskatīs plāna virzību un salīdzinās to ar ieplānoto ar
mērķi, lai visas bērna dzīvē iesaistītās puses (ģimenes locekļi un dienestu darbinieki)
strādātu kopā, lai paaugstinātu jūsu bērna labklājību un drošību.
Ja jums ir jebkādi jautājumi par Drošības pazīmēm, uz kuriem atbildes nav sniegtas šeit,
tad, lūdzu, pārrunājiet tos ar jūsu bērna sociālo darbinieku.

