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Informacinis dokumentas, skirtas tėvams ir globėjams
Visapusės vaiko gerovės užtikrinimas Moray (Getting It Right For Every Child) (vidutinio mokyklinio
amžiaus)
Kas yra GIRFEC?
„Visapusės vaiko gerovės užtikrinimas“ (Getting It Right For Every Child - GIRFEC) yra nacionalinė
strategija, skirta padėti visiems vaikams ir jaunuoliams augti, vystytis ir visiškai atskleisti savo
potencialą. Jos tikslas yra pagerinti vaikų ir šeimų rezultatus remiantis bendra jų gerovės samprata.
Šioje strategijoje vaikams ir jaunuoliams skiriama svarbiausia vieta visose mūsų gyvenimo srityse.
Ką GIRFEC reiškia jums ir jūsų vaikams?
Jūs ir jūsų vaikai būsite visiškai įtraukti į visus jums poveikį darančius procesus ir sprendimus. Ji
apima darbą kartu siekiant užtikrinti geriausius įmanomus rezultatus jūsų vaikui.
Dėl šios strategijos galėsite:





suprasti savo pareigas ir kitų atsakomybę kuriant jūsų vaiko gerovę;
visada būti traktuojamas (-a) kaip asmuo, bendraujant su jumis jums suprantama kalba;
lengviau naudotis paslaugomis ir sulaukti tinkamos pagalbos iš tinkamų žmonių tinkamu
metu;
palaikyti gerus santykius su specialistais ir kitais suaugusiaisiais.

Dauguma vaikų ir jaunuolių Moray iš pradžių gaus visą reikiamą pagalbą ir palaikymą savo
šeimose. Galimybių ir palaikymo taip pat galima ieškoti kaimynystėje ir bendruomenėse, taip pat
bendrąsias švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose institucijose.
Jei jums reikia pagalbos
Strategija „Visapusės vaiko gerovės užtikrinimas“ (GIRFEC) siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamų
žmonių, galinčių suteikti vaikams ir jaunuoliams reikiamą pagalbą reikiamu metu. Gauti pagalbos
yra lengviau, kai vaikai, jaunuoliai, šeimos ir specialistai, dirbantys su vaikais ir jaunuoliais, žino, į ką
kreiptis.
Įvardytas asmuo
Šis asmuo bus pagrindinis kontaktinis asmuo vaikui ir jaunuoliui, jo tėvams arba globėjams,
specialistams ir bendruomenės nariams, kai vaikas turės su gerove susijusių poreikių. Įvardytasis
asmuo dirbs su jumis, kad būtų išspręstos kilusios problemos.
Vaikui augant, šis asmuo bus keičiamas:




sveikatos inspektorius (nuo gimimo iki mokyklos lankymo pradžios) arba šeimos slaugytojas
(nuo gimimo iki 2 metų);
pradinės mokyklos vyriausiasis mokytojas arba kitas mokyklos paskirtas asmuo
pagrindinės mokyklos orientavimo mokytojas arba kitas mokyklos paskirtas asmuo

Vadovaujantis specialistas
Kai kuriomis aplinkybėmis paaiškėja, kad vaikui arba jaunuoliui reikia geriau suderintos ir (arba)
specializuotos pagalbos. Kai dviem arba daugiau institucijų reikės dirbti kartu, kad galėtų padėti
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jūsų vaikui ir šeimai, bus paskirtas vadovaujantis specialistas, kuris vadovaus vertinimo ir
planavimo procesui siekiant sutarti dėl tolesnių veiksmų.
Dalijimasis informacija
Kai žmonės dirba kartu siekdami papildomai padėti vaikui arba jaunuoliui ir jo šeimai arba
globėjams, jie turi dalytis svarbia informacija, kad reikiama pagalba būtų suteikta kuo greičiau.
Prieš dalydamiesi informacija mes informuosime vaikus, jaunuolius ir jų šeimas arba globėjus,
nebent tai galėtų pakenkti jūsų vaikui.
Gerovės rezultatai
8 gerovės pavyzdžiai – tai tik keletas būdų, kuriais galite padėti savo vaikui augti ir vystytis.
SAUGUS
„Aš aptariu su dukterimi socialinių tinklų naudą ir pavojus.“
SVEIKAS
„Mano sūnus patiria daug streso per egzaminus, todėl skatinu jį tokiu metu reguliariai sportuoti.“
AKTYVUS
„Skatinu savo dukterį dalyvauti įvairių klubų veikloje ne mokykloje.“
PUOSELĖJAMAS
„Mūsų šeima pietauja kartu, kad galėtume su kitais aptarti savo dieną.“
PASIEKIANTIS REZULTATŲ
„Iš mokyklos gaunu pagalbos, tad galiu padėti vaikui ruošti namų darbus.“
GERBIAMAS
„Aš išklausau savo dukterį, ir ji dalyvauja priimant sprendimus.“
ATSAKINGAI PRIŽIŪRIMAS
„Mano sūnui patinka žaisti su žaidimų pultu, bet jis žino, kad pirmiausia turi mokytis.“
ĮTRAUKTAS Į SOCIALINĮ GYVENIMĄ
„Aš skatinu dukterį kviesti draugus į namus.“
Jei reikia daugiau informacijos




Klauskite žmonių, kurių pareiga yra jums padėti, pavyzdžiui, vaiko įvardyto asmens,
mokytojo, sveikatos darbuotojo, socialinio darbuotojo arba savanorio. Jie turėtų sugebėti
atsakyti į jūsų klausimus arba išsiaiškinti jums reikalingus dalykus.
www.moray.gov.uk
www.scotland.gov.uk/gettingitright

Jei nerimaujate dėl vaiko apsaugos, nedelsdami skambinkite budinčiajam socialiniam
darbuotojui telefonu 01343 563900 (08457 565 656 po darbo valandų) ir (arba) policijai telefonu
101. Praneškite, kas jums kelia susirūpinimą, ir pateikite visą turimą informaciją.

