Informacje o podjętych działaniach

Szanowni Państwo,
Mając na względzie naszą dotychczasową współpracę i zainteresowanie naszymi
działaniami, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, chcę
poinformować o działaniach jakie zostały przez nas podjęte w obecnej sytuacji związanej
ze stanem zagrożenia epidemiologicznego dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Naszą misją jest pomaganie w sytuacjach kryzysu. Dbamy o dobro dzieci - to nasz
główny cel, ale mamy również na względzie dobro naszych innych klientów i pracowników.
Bardzo poważnie podchodzimy do informacji o sytuacji zdrowotnej w kraju i dlatego
zdecydowaliśmy się na ograniczenie oferowanych przez nas form pomocy.
Nie możemy zupełnie zamknąć SZANSY nawet w czasie kryzysu związanego
z pandemią choroby COVID-19. Szczególnie teraz naszej pomocy mogą potrzebować
dzieci, młodzi ludzie, ich rodziny, którzy nie czują się bezpiecznie w swoich domach.
Psycholodzy/psychoterapeuci po analizie przypadków zgłoszonych do SZANSY,
zadecydowali o tym, które osoby bezwzględnie nie mogą przerwać terapii (np. dzieci
w ostrym kryzysie, po próbach samobójczych). Z nimi prowadzona jest dalsza praca
w siedzibie Stowarzyszenia, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Inne terapie zostały wstrzymane, rodziny powiadomiono o tym telefonicznie.
W najbliższych tygodniach zgodnie z planem odbywać się będą konsultacje
psychiatry dziecięcego - dzieci nie mogą zostać bez leków, bez pomocy psychiatrycznej.
Czynny jest także pokój do przesłuchiwania dzieci - zaplanowane przesłuchania
odbywać się będą zgodnie z wokandą Sądu Rejonowego w Głogowie.
Pozostałe terapie, zajęcia grupowe i szkolenia zostały przełożone, zaproponowano
także możliwość pracy terapeutycznej online.
Uruchomiliśmy też telefon interwencyjny 693 934 621, pod który można dzwonić
w sytuacjach wymagających nagłej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej dla
dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Telefon jest czynny w godzinach 9.00-17.00.
Kontakt z pracownikami biura utrzymywany jest poprzez email. Informacje
o powyższych rozwiązaniach dostępne są na naszej stronie internetowej,
w mediach społecznościowych i w mediach lokalnych.
Dla nas wszystkich jest to sytuacja nowa, wyjątkowa i zdajemy sobie sprawę,
że wszyscy powinniśmy podjąć działania rozważne i kompleksowe, aby zapobiec nie tylko
rozprzestrzenianiu się wirusa, ale także przeciwdziałać szerzeniu paniki i nierzetelnych
informacji.

