Carta pentru copiii și
adulții îndoliați din
Scoția
Această Cartă oferă un set de declarații care descriu cum poate Scoția oferi suport unei
persoane sau unui grup de persoane care sunt îndoliate. Buna îngrijire a unei persoane
îndoliate este un drept al omului. Această Cartă este susținută de o dorință de a ne
asigura că în Scoția facem tot ce ne este posibil să oferim suport persoanelor care trec
prin dificultăți în urma decesului unei persoane pe care o cunosc sau un membru al
comunității. Este responsabilitatea tuturor persoanelor din Scoția să se asigure că
această misiune este atinsă. Acestea sunt declarațiile noastre:
ÎN SCOȚIA, PERSOANELE CARE SUNT ÎNDOLIATE TREBUIE:
• să fie tratate cu compasiune, empatie și bunătate,
• să le fie ascultate, luate în considerare și respectate dorințele, alegerile și convingerile.
SCOȚIA AR TREBUI SĂ FIE UN LOC UNDE:
• durerea, îndolierea și decesul sunt recunoscute ca parte naturală a vieții,
• există o cultură deschisă care oferă suport în așa fel încât persoanele îndoliate să poată jeli,
• accesarea de suport (inclusiv emoțional, practic, financiar, social și spiritual) este considerată un
drept al fiecăruia,
• se depun eforturi pentru a asigura că suportul corespunzător este accesibil tuturor
• persoanele au timp și ocazii să jelească,
• se recunoaște că îndolierea poate afecta toate aspectele vieții unei persoane (spre exemplu
relațiile, școala, locul de muncă).
ÎN SCOȚIA,OAMENII OFERĂ SUPORT PRIETENILOR, FAMILIEI ȘI MEMBRILOR COMUNITĂȚII
CARE SUNT ÎNDOLIAȚI, CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ:
• nevoile și reacțiile de jelire sunt recunoscute și acceptate ca fiind diferite în momente diferite
• jelirea și îndolierea pot începe înainte de deces și pot dura o viață întreagă,
• persoanele care sunt îndoliate trebuie să simtă că pot discuta despre persoana decedată
dacă doresc,
• întreaga comunitate se poate simți îndoliată și jeli; nu se întâmplă numai la nivel individual,
• există ajutor pentru a afla unde să îndrumăm persoanele îndoliate pentru a primi suport
suplimentar.
Carta și informații suplimentare se pot găsi pe pagina de internet - www.scottishcare.org/bereavement
Această Cartă a fost realizată de o coaliție de persoane și organizații inclusiv:

