Date de contact
Asistentul social al copilului dvs.: .............................
Nr. de telefon de contact: .......................................

Abordarea Signs of Safety
La Norfolk, familiile aud tot mai des de Signs of Safety. Scopul acestor informații este de a
oferi o mai bună înţelegere a ceea ce Signs of Safety reprezintă pentru dvs., copiii și
familia dvs.
Signs of Safety este un mod de lucru care sprijină familiile care au nevoie de ajutor pentru
creșterea copiilor, vă ajuta să înțelegeți un eventual sprijin de care aveți nevoie și
eventuale riscuri pentru copilul dvs.
 Ce înseamnă Signs of Safety?
Signs of Safety se referă la o colaborare între dvs. și membrii familiei dvs., împreună cu
specialiștii (asistenți medicali comunitari, asistenți sociali, profesori, medici, poliție etc.),
pentru a satisface nevoile copiilor dvs. în cel mai bun mod posibil. În centrul activtății se
află copiii, adolescenții, părinţii și familiile.
Familiile joacă un rol cheie lucrând alături de profesionişti, evidenţiind în mod clar grijile și
preocupările identificate pentru copilul lor (cine este îngrijorat și de ce), identificând
lucrurile care merg bine în viața copilului (puncte de forță) și stabilind de comun acord
ceea ce trebuie făcut (obiective) pentru a întări punctele de forță și a reduce grijile.
 Care este diferenţa în ceea ce privește modul deosebit în care Signs of Safety
lucrează cu mine și copiii mei?
Ideea de bază a Signs of Safety este de a se asigura că punctele de vedere ale copiilor
dvs. și cele ale dvs. în calitate de părinți/tutori sunt ascultate pe deplin, cu punctele de
forță ale familiei identificate în mod clar și incluse în planurile și acțiunile necesare pentru a
menține copilul în condiții de siguranță și/sau pentru a promova bunăstarea sa.
Profesioniștii se vor asigura că se înregistrează acest lucru prin întrebări precum:
„Ce anume consideraţi că funcționează bine?” „Ce anume vă îngrijorează?” „Ce anume
trebuie schimbat?”
Signs of Safety este o modalitate de a se asigura că toți cei implicați în viața copilului dvs.
au aceeași înțelegere a punctelor de forță și a îngrijorărilor și stabilește de comun acord

obiectivele care trebuie atinse, pentru a se asigura că copilul dvs. este în siguranță și bine
în orice moment.
Profesioniştii văvor întreba cât de mulţumit sunteți cu privire la siguranța copilului dvs., la
sănătatea sa, la locuința dvs., sau orice altceva care este important pentru copilul dvs. și
pentru tipul de sprijin oferit.
Signs of Safety îi ajută pe toți cei implicaţi cu copilul sau adolescentul dvs. - inclusiv pe
copiii/adolescenţii dvs. - să se gândească la modalități pentru a fi în siguranță, sănătoşi și
integraţi, indiferent de locul unde trăiesc.
 Vorbind cu copiii
Activitatea centrală a Signs of Safety are în vedere dialogul cu copiii dvs. Este important
ca și copiii și adulții să aibă posibilitatea de a vorbi despre ceea ce îi îngrijorează, despre
ceea ce îi face fericiţi și despre ceea ce ar dori să se întâmple în familie și în comunitate
pentru a-i menține în condiții de siguranță. Abordarea Signs of Safety utilizează un
instrument numit The Three Houses (cele trei case) pentru a vorbi cu copiii și a asculta
punctele lor de vedere:

Evaluarea Signs of Safety va include de asemenea profesioniștii care lucrează cu copilul
dvs. precum profesori, infirmiere, medici și poliție. În timpul unei evaluări, dvs., copilului
dvs., familiei dvs. lărgite și oricărei persoane care vă ajută să aveți grijă de copil vi se vor
adresa patru întrebări cheie:
1. Ce anume vă îngrijorează cu privire la copilul dvs.?
2. Ce anume merge bine în familia dvs.?
3. Ce obiective ne propunem pentru a ne asigura că copilul dvs. este bine și în siguranță
în viitor?
4. Care este gradul de siguranță al copilului dvs. pe o scară de la 0 al 10?
(0 înseamnă pericol, 10 înseamnă siguranță)

Acesta devine un plan cu următoarele componente:

De ce suntem îngrijorați?

Ce anume merge bine?

Ce obiecte ne
propunem?

Ce s-a întâmplat pentru a
ne îngrijora și care este
impactul asupra copilului,
inclusiv lucruri care se
poate întâmpla în familia
dvs. și care îngreunează
abordarea problemei.

Lucruri care se întâmplă
deja pentru a menține
copiii în siguranță și
protejaţi de rău și de
abuz/care răspund nevoilor
lor.

Ce trebuie să vadă familia
și profesioniştii pentru a se
asigura că copilul dvs. este
suficient de sigur. Aceste
aspecte se transform în
obiective și compun un
plan.

Scara
0
Copil în pericol

10
Copil în siguranță

Veți primi o copie a planului de evaluare a copilului dvs. Același plan va fi folosit și în
cadrul întâlnirilor dintre dvs. și asistenţii sociali ai copiilor dvs.
Asistentul social al copilului dvs. va examina progresele împotriva planului obiectivelor ce
trebuie atinse, cu scopul ca toți cei implicaţi în viața lor - membrii ai familiei și profesionişti
- să lucreze împreună pentru a majora nivelul de bunăstare și siguranță a copilul dvs.
În caz de întrebări suplimentare cu privire la Signs of Safety la care aceste informații nu
răspund în mod exhaustiv, vă rugăm să le discutaţi cu asistentul social al copilului dvs.

