Charta v prípade straty blízkej osoby pre deti a dospelých
v Škótsku
Často kladené otázky
Čo je charta?
Charta obsahuje súbor vyhlásení, ktoré opisujú, akú podporu môžu dostať ľudia a komunity
v Škótsku, ktorým niekto zomrel. Chartu dopĺňajú odporúčania, ktoré obsahujú ďalšie
informácie pre osobitné skupiny a jednotlivcov.
Pre koho je charta určená?
Charta je pre každého v Škótsku a dúfame, že pomôže zmeniť, ako ľudia prežívajú to, keď
čelia smrti, umieraniu a strate blízkej osoby vo svojej komunite.
Čo pre mňa môže charta znamenať?
Smrť postihuje každého a je prirodzenou súčasťou života. Každý človek je jedinečný a každý
prežíva zármutok odlišne. Veľa ľudí hľadá podporu vo svojej kultúre, presvedčeniu alebo
hľadajú iné zdroje podpory, aby boli schopní pochopiť a spracovať svoje pocity a emócie.
Charta by mala takým ľuďom poskytnúť podporu a umožniť im otvorene hovoriť o smrti,
umieraniu a strate blízkej osoby a o tom, aký dopad to má na životy nás všetkých.
Prečo bola charta vytvorená?
Táto práca bola podnietená túžbou zaistiť, aby sme v Škótsku urobili všetko pre zaistenie
podpory ľuďom, ktorí zažívajú ťažkosti kvôli strate blízkej osoby.
Kto sa zapojil do vytvárania charty?
Chartu vypracovalo počas obdobia osemnástich mesiacov mnoho odborných pracovníkov
a jednotlivcov z rôzneho prostredia s cieľom opísať, ako by mohlo Škótsko vyzerať, keby
všetci naozaj podporili tých, kto sa vyrovnávajú so smrťou niekoho blízkeho. Počas tohto
obdobia sme obsah vyhlásení konzultovali so širokým okruhom subjektov.
Kto je vlastníkom charty?
Chartu vlastnia všetci a nie tí, kto ju vytvorili. Táto charta je pre každého, kto sa v dnešnom
Škótsku vyrovnáva so smrťou, umieraním a stratou blízkej osoby.
Prečo je charta založená na zásadách ľudských práv?
Charta je založená na zásadách ľudských práv ako na súboru hodnôt, čo znamená, že sa
s vami zaobchádza s úctou a dôstojnosťou, že si vás niekto vypočuje a že ak máte ťažkosti,
môžete nájsť spôsob, ako sa s týmito ťažkosťami vyrovnať.
Kde môžem nájsť viac informácií o charte a odporúčaní?
Tieto informácie sú dostupné na stránke www.scottishcare.org/bereavement

