Carta pentru copiii și adulții îndoliați din Scoția
Întrebări frecvente
Ce este Carta?
Carta oferă un set de declarații care descriu cum se poate oferi suport persoanelor și
comunităților îndoliate din Scoția. Carta este însoțită de un Ghid suplimentar care oferă
informații adiționale pentru persoane și grupuri specifice.
Cui se adresează Carta?
Carta se adresează tuturor persoanelor din Scoția și sperăm că face o diferență în felul în
care persoanele care sunt pe patul de moarte sau sunt îndoliate trec prin aceste evenimente
în comunitate.
Ce poate însemna Carta pentru mine?
Moartea este parte naturală a vieții și se întâmplă tuturor. Fiecare persoană este unică și va
jeli în mod diferit. Multe persoane se bazează pe propria cultură, credință sau alte surse de
suport proprii pentru a-și înțelege și procesa sentimentele și emoțiile. Această Cartă ar trebui
să ajute să ofere tuturor suport și șansa de discuta deschis despre moarte și îndoliere și
cum ne afectează viețile.
De ce s-a întocmit această Cartă?
Această inițiativă s-a materializat din dorința de a ne asigura că în Scoția facem tot ce putem
pentru a oferi suport persoanelor care întâmpină dificultăți din cauza unei deces.
Cine este implicat în realizarea acestei Carte?
Profesioniști și persoane din diverse medii au dezvoltat această Cartă de-a lungul a
optsprezece luni pentru a descrie cum ar putea să fie Scoția dacă într-adevăr oferim suport
persoanelor care suferă din cauza unui deces. În această perioadă, noi am derulat
consultații ample cu privire la conținutul declarațiilor.
Cui aparține Carta?
Carta aparține tuturor și nu numai celor care au creat-o. Este o Cartă pentru toți cei care
suferă din cauza unui deces, sunt pe patul morții sau sunt îndoliați în Scoția zilelor noastre.
De ce se bazează Carta pe principiile drepturilor omului?
Carta se bazează pe principiile drepturilor omului ca fiind un set de valori care înseamnă că
sunteți tratați cu respect, demnitate și vocile vă sunt auzite și dacă întâmpinați greutăți,
puteți găsi o cale prin care se pot rezolva acele dificultăți.
Unde se pot găsi mai multe informații despre Cartă și Ghid?
Acestea sunt disponibile pe pagina de internet - www.scottishcare.org/bereavement

