Tinkamas elgesys su kiekvienu vaiku (Getting it Right for Every Child) Moray
16 metų amžiaus ir vyresniems jaunuoliams paslaugas teikianti įvardytųjų asmenų tarnyba
(16 Plus Named Person Service)
Jaunuoliams skirtas informacinis lapelis
Kas yra GIRFEC (Tinkamas elgesys su kiekvienu vaiku)?
Tinkamas elgesys su kiekvienu vaiku 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?
Jūs būsite visiškai įtraukti į visus jums poveikį darančius procesus ir sprendimus. Ji apima
darbą kartu siekiant užtikrinti jums geriausius įmanomus rezultatus.
Ši strategija leis:
 suprasti savo pareigas ir kitų atsakomybę kuriant jūsų gerovę;
 visada būti traktuojamam (-ai) kaip asmeniui, 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 asmenimis.
Dauguma Moray jaunuolių 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 Tinkamas elgesys su kiekvienu vaiku siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamų
žmonių, galinčių suteikti jaunuoliams reikiamą pagalbą reikiamu metu. Gauti pagalbos yra
lengviau, kai jaunuoliai, šeimos ir specialistai, dirbantys su jaunuoliais, žino, į ką kreiptis.
16 metų amžiaus ir vyresniems jaunuoliams paslaugas teikianti įvardytųjų asmenų tarnyba
Planuojate palikti mokyklą prieš savo 18-ąjį gimtadienį?
16 metų amžiaus ir vyresniems jaunuoliams paslaugas teikianti įvardytųjų asmenų tarnyba
bus pagrindinė vieta, į kurią galėsite kreiptis, jei turėsite su gerove susijusių poreikių.
Įvardytųjų asmenų tarnyba dirbs su jumis, kad būtų išspręstos kilusios problemos.

Vadovaujantis specialistas
Kai kuriomis aplinkybėmis paaiškėja, kad jaunuoliui reikia geriau suderintos ir (arba)
specializuotos pagalbos. Kai dviem arba daugiau institucijų reikės dirbti kartu, kad galėtų
jums padėti, bus paskirtas vadovaujantis specialistas, kuris vadovaus vertinimo ir planavimo
procesui siekiant sutarti dėl tolesnių veiksmų.
Dalijimasis informacija
Kai žmonės dirba kartu siekdami papildomai padėti jaunuoliui ir jo šeimai arba globėjams, jie
turi dalytis svarbia informacija, kad reikiama pagalba būtų suteikta kuo greičiau. Prieš
dalydamiesi informacija mes informuosime jaunuolius ir jų šeimas arba globėjus, nebent tai
galėtų pakenkti jūsų vaikui.
Su gerovės užtikrinimu susiję rezultatai
8 gerovės užtikrinimo pavyzdžiai – tai tik keletas būdų augti ir vystytis.
SAUGUS
Nuolatinis bendravimas su svarbiais, paramą teikiančiais suaugusiaisiais, kuriais galima
pasitikėti
SVEIKAS
Asmuo nėra verčiamas kitų daryti dalykus, kurie galėtų kelti pavojų sveikatai
AKTYVUS
Aktyvus įsitraukimas į sporto ir laisvalaikio veiklą bendruomenėje
PUOSELĖJAMAS
Asmuo jaučiasi mylimas ir juo pasitikima
PASIEKIANTIS REZULTATŲ
Asmuo mokosi naujų įgūdžių, kuriuos pritaiko susidurdamas su naujais iššūkiais
GERBIAMAS
Tėvai arba globėjai jaunuolį laiko asmeniu, turinčiu savo teises, poreikius, lūkesčius ir
troškimus
ATSAKINGAS
Pasirenka saugius būdus ir atsakingai veikia galimai pavojingose situacijose
ĮTRAUKTAS Į SOCIALINĮ GYVENIMĄ
Susidūręs su kasdienio gyvenimo problemomis ir naujais iššūkiais pasitiki savimi ir yra
kompetentingas
Jei reikia daugiau informacijos
 Klauskite žmonių, kurių pareiga yra jums padėti, pavyzdžiui kreipkitės į 16 metų
amžiaus ir vyresniems jaunuoliams paslaugas teikiančią įvardytųjų asmenų tarnybą,
klauskite mokytojo, socialinio darbuotojo, savanorio arba Škotijos įgūdžių vystymo

organizacijos (Skills Development Scotland) darbuotojo. Jie turėtų sugebėti atsakyti į
jūsų klausimus arba išsiaiškinti jums reikalingus dalykus.
 www.moray.gov.uk
 www.scotland.gov.uk/gettingitright
16 metų amžiaus ir vyresniems jaunuoliams paslaugas teikiančios įvardytųjų asmenų
tarnybos kontaktinis tel. nr.: 01343 563 374 (darbo valandomis).
El. paštas: Educationandsocialcare@moray.gov.uk
Jei manote, kad jums ar kitam jaunuoliui kyla didelės skriaudos pavojus, nedelsdami
kreipkitės į pagalbą teikiančią socialinio darbo komandą (Social Work Triage Team) (darbo
valandomis): 01343 5630900
Esant skubiam atvejui, kreipkitės į NEDARBO VALANDOMIS DIRBANTĮ SOCIALINIO DARBO
PADALINĮ numeriu 03457 565656 ir (arba) skambinkite policijai numeriu 101.

