Служба з питань дітей і сім’ї TUSLA – контакти в Тіпперері

www.tusla.ie

Захист дітей
Якщо у вас є занепокоєння щодо того, що дитина стала жертвою недбалості, фізичного, сексуального чи
емоційного насильства, то, відповідно до методичного посібника «Діти в першу чергу», можна обговорити
цю проблему або повідомити про неї Чергову соціальну службу. Ви можете зв'язатися за цими контактами:

Черговий телефон з понеділка по п'ятницю в робочий час: (052) 617 7302 (Південний Тіпперері);
(061) 588 688 (Північний Тіпперері)

https://www.tusla.ie/get-in-touch/duty-social-work-teams/
В неробочий час про будь-які проблеми, пов’язані з дітьми, слід повідомляти: An Garda Síochána Tel: 112
or 999
Служба профілактики, партнерства та підтримки сім’ї (PPFS) (Північний Тіпперері та Південний Тіпперері)
Батьки/опікуни можуть зв’язатися з цією службою, якщо їм потрібна порада, інформація або вказівки до
служб підтримки батьків і сімей у їх місцевості.
Контактні телефони: тел. 087 6524898 (Південний Тіпперері); тел. (067) 46629 (Північний Тіпперері)
У співпраці з партнерськими агенціями, які фінансуються Tusla, в графстві Тіпперері були визначені Контактні
центри підтримки громад. Була розроблена стандартна структура для контактних центрів підтримки громад,
в якій кожний ідентифікований контактний центр буде:
 Забезпечувати місцевий контактний пункт для сімей, які потребують інформації та підтримки – у
деяких регіонах ця послуга може надаватися дистанційно.
 Давати вказівки – надання стандартної інформації та порад у різноманітних форматах і мовах,
розроблених державними службами, а також локалізованої інформації, що стосується громади.
 За потреби надавати підтримку сім'ї або перенаправляти її до відповідних постачальників.
 Працювати у партнерстві стосовно скоординованої реакції місцевої влади, поширювати передовий
досвід й інформацію та обмінюватися ними.
 Забезпечувати груповий простір для підтримки, що базується на силі/або надавати інформаційнороз’яснювальну роботу разом з іншими місцевими партнерами.
 Брати участь у наданих можливостях для розвитку культурного розуміння переміщеного населення.
 Забезпечувати те, що шляхи реагування Tusla зрозумілі та використані належним чином для
повідомлення про проблеми захисту або добробуту дітей.
Список контактних центрів громад у графстві Тіпперері:
 Сімейний ресурсний центр Спафілд, Кашел, 062-63622, fhayes@spafieldfrc.ie
 Сімейний ресурсний центр Three Drives, місто Тіпперері 062-80831, infothreedrivesfrc@gmail.com
 Ресурсний центр Ноканроулі, місто Тіпперері, 062-52688 / 083 076 3104,
knockcentremanager@gmail.com
 Проект молоді та сім’ї Foróige, Керрік-он-Сюр, 086 029 9049, sarah.odwyer@foroige.ie
 Компанія North Tipperary Development, 067-56676, mgordon@ntdc.ie
 Сімейний ресурсний центр Silver Arch, Ніна, 067-31800, info@silverarchfrc.ie
Інформацію та контактні дані інших агенцій, що надають подібні послуги підтримки сім’ї, можна отримати тут
(посилання)

Служба підтримки освіти Tusla надаватиме підтримку сім’ям з дітьми шкільного віку, щоб забезпечити
належну освіту. Із TESS можна зв'язатися тут: https://www.tusla.ie/tess/get-in-touch/#EWO.
Комітет служб дітей та молоді Тіпперері (CYPSC) — це комітет на рівні графства, який об’єднує основних
офіційних і неофіційних постачальників послуг для дітей і молоді. Він є форумом для спільного планування та
координації діяльності для забезпечення того, щоб діти, молодь та їхні сім’ї отримували покращені та
доступні послуги. Перейдіть за посиланням www.cypsc.ie для подальшої інформації.

