Charta v případě
ztráty blízké osoby pro
děti a dospělé ve
Skotsku
Tato charta obsahuje soubor prohlášení, která popisují, jak můžeme ve Skotsku podpořit osobu
nebo skupinu lidí, kteří ztratili blízkou osobu. Dobrá péče v případě ztráty blízké osoby je lidské
právo. Tato charta je podnícena touhou zajistit ve Skotsku všechno pro to, abychom poskytli
podporu lidem, kteří se potýkají s potížemi následkem smrti blízké osoby nebo někoho v jejich
komunitě. Každý ve Skotsku je zodpovědný za to, abychom toho dosáhli. Naše prohlášení je
uvedeno níže:
JAK SE VE SKOTSKU CHOVAT K POZŮSTALÝM:

• Měli bychom se k nim chovat soucitně, laskavě a s empatií.
• Všichni bychom měli naslouchat, brát ohled a respektovat jejich přání, rozhodnutí a přesvědčení.
SKOTSKO BY MĚLO BÝT MÍSTO, KDE:
• jsou zármutek, ztráta blízké osoby a smrt považovány za přirozenou součást života.
• je otevřená kultura, která lidem poskytuje oporu, aby mohli truchlit.
• je přístup k podpoře (včetně citové, praktické, finanční, sociální, a duchovní) považován za právo.
• se vyvíjí úsilí s cílem zajistit, aby měl každý přístup k přiměřené podpoře v případě ztráty blízkého.
• mají lidé prostor a čas truchlit.
• se uznává, že ztráta blízké osoby může ovlivnit všechny aspekty života
člověka (např. vztahy, školu, práci).
LIDÉ VE SKOTSKU PODPORUJÍ PŘÁTELE, RODINU A PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNITY, KTEŘÍ ZTRATILI BLÍZKOU
OSOBU A TO ZNAMENÁ, ŽE:

• si uvědomujeme a uznáváme, že potřeby lidí a reakce související se zármutkem jsou v různém čase
odlišné.
• zármutek a ztráta blízké osoby mohou začít ještě před smrtí a mohou trvat celý život.
• pozůstalí by měli cítit, že mají podporu a pokud budou chtít, mohou mluvit o člověku, který umřel.
• ztrátu blízké osoby a zármutek může prožívat celá komunita, nejen jednotlivci.
• existuje pomoc a znalosti, kam druhé poslat nebo odkázat, pokud je potřebná další podpora.

Tato charta a další informace jsou dostupné na stránkách www.scottishcare.org/bereavement
Tuto chartu vytvořilo seskupení jednotlivců a organizací včetně těchto:

