Karta dotycząca żałoby dla dzieci i dorosłych w Szkocji
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest karta?
Karta zawiera zbiór stwierdzeń, które opisują, w jaki sposób można wspierać ludzi i
społeczności, które przeżywają żałobę w Szkocji. Karcie towarzyszą dalsze wskazówki,
które zawierają dodatkowe informacje dla konkretnych grup i osób.
Dla kogo jest karta?
Karta jest przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Szkocji i mamy nadzieję, że zmieni
ona dotychczasowe doświadczenia ludzi, którzy zmagają się ze śmiercią, umieraniem lub
żałobą wśród swojej społeczności.
Co Karta może oznaczać dla mnie?
Śmierć spotyka każdego i jest naturalną częścią życia. Każdy człowiek jest inny i przeżywa
smutek na swój sposób. Wiele osób będzie opierać się na swojej kulturze, przekonaniach i
innych źródłach wsparcia, aby zrozumieć i przetworzyć swoje uczucia i emocje. Karta
powinna pomóc wesprzeć ludzi i dać im możliwość otwartego mówienia o śmierci, umieraniu
i żałobie oraz o tym, jak wpływa to na całe ich życie.
Dlaczego stworzono Kartę?
Karta ta powstała z chęci dołożenia wszelkich starań, aby Szkocja zrobiła wszystko, co w jej
mocy, aby wesprzeć ludzi, którzy mogą doświadczać trudności w związku z żałobą.
Kto był zaangażowany w tworzenie Karty?
W ciągu osiemnastu miesięcy szereg specjalistów i osób z różnych środowisk opracowało
Kartę, aby opisać, jak mogłaby wyglądać Szkocja, gdybyśmy naprawdę wspierali tych,
którzy doświadczyli czyjejś śmierci. W tym czasie przeprowadziliśmy szerokie konsultacje na
temat treści tych stwierdzeń.
Kto jest właścicielem Karty?
Karta należy do wszystkich, a nie do tych, którzy ją stworzyli. Jest to Karta dla każdego, kto
doświadcza śmierci, umierania i żałoby w dzisiejszej Szkocji.
Po co opierać Kartę na zasadach praw człowieka?
Karta opiera się na zasadach praw człowieka jako zbiorze wartości, co oznacza, że jesteście
traktowani z szacunkiem i godnością, że Wasz głos jest wysłuchany, a jeśli doświadczacie
trudności, jesteście w stanie znaleźć sposób na ich pokonanie.
Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Karty i wskazówek?
Są one dostępne pod adresem www.scottishcare.org/bereavement

