
 
Charta v případě ztráty blízké osoby pro děti a dospělé ve Skotsku 
Často kladené otázky      
 
Co je charta? 
Charta obsahuje soubor prohlášení, která popisují, jakou podporu mohou dostat lidé a 
komunity ve Skotsku, kterým někdo zemřel. Chartu doplňují doporučení, která obsahují další 
informace pro konkrétní skupiny a jednotlivce.  
 
Komu je charta určena? 
Charta je pro každého ve Skotsku a doufáme, že pomůže změnit, jak lidé prožívají to, když 
čelí smrti, umírání a ztrátě blízké osoby ve své komunitě. 
 
Co pro mě může charta znamenat? 
Smrt postihuje každého a je přirozenou součástí života. Každý člověk je jedinečný a každý 
prožívá zármutek jinak. Mnoho lidí hledá podporu ve své kultuře, přesvědčení nebo hledají 
jiné zdroje podpory, aby byli schopni pochopit a zpracovat své pocity a emoce. Charta by 
měla takovým lidem poskytnout podporu a umožnit jim otevřeně mluvit o smrti, umírání a 
ztrátě blízké osoby a o tom, jaký dopad to má na životy nás všech. 
 
Proč byla charta vytvořena? 
Tato práce byla podnícena touhou zajistit, abychom ve Skotsku udělali všechno pro zajištění 
podpory lidem, kteří zažívají těžkosti kvůli ztrátě blízké osoby. 

Kdo se zapojil do vytváření charty? 
Chartu vypracovalo během období osmnácti měsíců mnoho odborných pracovníků a 
jednotlivců z různého prostředí s cílem popsat, jak by mohlo Skotsko vypadat, kdybychom 
všichni opravdu podpořili ty, kdo se vyrovnávají se smrtí někoho blízkého. Během tohoto 
období jsme obsah prohlášení konzultovali se širokým okruhem subjektů. 
  
Kdo je vlastníkem charty? 
Chartu vlastní všichni a ne ti, kdo ji vytvořili. Tato charta je pro každého, kdo se v dnešním 
Skotsku vyrovnává se smrti, umíráním a ztrátou blízké osoby. 
 
Proč je charta založena na zásadách lidských práv? 
Charta je založena na zásadách lidských práv jako na souboru hodnot, což znamená, že se 
s vámi jedná s úctou a důstojností, že si vás někdo vyslechne a že pokud se potýkáte s 
těžkostmi, můžete najít způsob, jak se s těmito těžkostmi vyrovnat. 
  
Kde můžu najít více informací o chartě a doporučení? 
Tyto informace jsou dostupné na stránkách www.scottishcare.org/bereavement  
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