Kontaktinė informacija
Jūsų vaiko socialinis darbuotojas: .......................
Kontaktinis numeris: ....................................

Saugumo ženklų metodas
Norfolke gyvenančios šeimos vis dažniau išgirsta kalbant apie Saugumo ženklus (angl.
Signs of Safety). Šia informacija siekiame paaiškinti, ką tai reiškia jums, jūsų vaikams ir
šeimai.
Saugumo ženklai – tai darbo metodas, remiantis šeimas, kurioms reikia pagalbos auginant
vaikus. Šis metodas padės jums suprasti, kokios paramos jums reikia ir kokie pavojai
gresia jūsų vaikui.
 Kas yra Saugumo ženklai?
Saugumo ženklų metodo esmė – bendras jūsų, jūsų šeimos narių ir specialistų
(patronažinių seserų, socialinių darbuotojų, mokytojų, gydytojų, policijos pareigūnų ir kt.)
darbas siekiant geriausiu įmanomu būdu patenkinti jūsų vaikų poreikius. Dirbant pagal šį
metodą, pagrindinis dėmesys skiriamas vaikams, nepilnamečiams, jų tėvams ir šeimoms.
Šiame darbe pagrindinį vaidmenį, kartu su specialistais, atlieka šeima: išsiaiškinama, kas
kelia nerimą dėl vaiko (kas nerimauja ir kodėl), nustatoma, kas vaiko gyvenime sekasi
(stiprybės) bei susitariama, ką reikia padaryti (tikslai), kad išryškėtų stiprybės ir sumažėtų
nerimą keliančių dalykų.
 Kaip Saugumo ženklų metodas pakeis specialistų darbą su manimi ir mano
vaikais?
Saugumo ženklų metodo esmė – užtikrinti, kad būtų iki galo išklausytos vaikų ir tėvų /
globėjų nuomonės, taip pat – išsiaiškintos jūsų šeimos stiprybės, kurios būtų įtrauktos į
planus ir veiksmus, reikalingus jūsų vaiko saugumui ir / arba gerovei užtikrinti. Specialistai
sieks įsiklausyti į jūsų nuomonę teiraudamiesi:
„Kas, jūsų nuomone, sekasi gerai?” „Kas jus neramina?” „Ką reikia pakeisti?”
Saugumo ženklų metodas leidžia užtikrinti, kad visi jūsų vaiko gyvenime dalyvaujantys
žmonės vienodai suprastų stiprybes ir neraminančius dalykus bei sutartų, kokių tikslų
reikia pasiekti, kad būtų užtikrintas nuolatinis jūsų vaiko saugumas ir gerovė.

Specialistai jūsų paklaus, kaip esate patenkinti savo vaiko saugumu, sveikata, gyvenamąja
vieta ar kokias nors kitais jūsų vaikui svarbiais dalykais bei gaunama parama. Jie taip pat
paklaus, kiek šie dalykai kelia jums nerimą.
Saugumo ženklai padeda visiems žmonėms, kuo nors susijusiems su jūsų vaiku /
nepilnamečiu – neišskiriant ir paties vaiko / nepilnamečio – pagalvoti apie tai, kaip vaikui
būti saugiam, sveikam ir ramiam, kad ir kur jis gyventų.

 Kalbėjimasis su vaikais
Saugumo ženklų metodo esmė – kalbėjimasis su jūsų vaikais. Svarbu, kad vaikai, kaip ir
suaugusieji, turėtų progą pasikalbėti apie tai, kas juos neramina, kas teikia laimės ir kas
turėtų vykti šeimoje bei bendruomenėje, kad jie būtų saugūs. Taikant Saugumo ženklų
metodą, pokalbiams su vaikais ir jų nuomonei sužinoti naudojama Trijų namelių priemonė:
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Į Saugumo ženklų vertinimą taip pat įeis specialistų – mokytojų, medicinos seserų,
gydytojų, policijos pareigūnų – darbas su jumis. Vertinimo metu jūsų, jūsų vaiko, giminaičių
bei visų kitų žmonių, kurie padeda rūpintis jūsų vaiku, bus klausiama keturių pagrindinių
dalykų:
1. Kas mus neramina dėl vaiko?
2. Kas jūsų šeimoje sekasi gerai?
3. Ką reikia daryti, kad būtų užtikrintas jūsų vaiko saugumas ir gerovė ateityje?
4. Kaip vertinate savo vaiko saugumą skalėje nuo 0 iki 10?
(0 reiškia, kad vaikas yra pavojuje, 10 – kad vaikas yra saugus)

Remiantis šiuo vertinimu, sudaromas tokio pobūdžio planas:

Kas mus neramina?

Kas sekasi gerai?

Ką reikia daryti?

Koks įvykis sukėlė mūsų
nerimą ir kokią įtaką tai turėjo
jūsų vaikui. Įtraukite dalykus,
galbūt vykstančius jūsų
šeimoje, kurie apsunkina
problemos (-ų) sprendimą.

Dalykai, kurie jau yra daromi
siekiant apsaugoti jūsų vaiką
ir apginti jį nuo žalos bei
smurto / tenkinti jo poreikius.

Ką turi pamatyti jūsų šeima ir
specialistai, kad įsitikintų, jog
jūsų vaikas pakankamai
saugus. Remiantis tuo,
suformuluojami tikslai ir
sudaromas planas.

Skalė
0
Vaikas yra pavojuje

10
Vaikas yra saugus

Jūs gausite vaiko vertinimo plano egzempliorių. Tas pats planas bus naudojamas per jūsų
susitikimus su vaikų socialiniais darbuotojais.
Jūsų vaiko socialinis darbuotojas apžvelgs pažangą įgyvendinant veiksmų planą. Šio
plano tikslas – kad visi vaiko gyvenime dalyvaujantys žmonės, tai yra, šeimos nariai ir
specialistai, dirbtų drauge, siekdami padidinti jūsų vaiko saugumą ir gerovę.
Jei turite daugiau klausimų apie Saugumo ženklų metodą, į kuriuos pateiktoje informacijoje
neradote atsakymų, prašome juos aptarti su savo vaiko socialiniu darbuotoju.

