Консултативен съвет на младите хора

Манифест
Ние, младите хора от Консултативния съвет на
проекта SUPPORTS, заявяваме, че:

1.

Всеки работещ с млади хора, във всяка организация, трябва
да знае правата на децата и младежите, и което е по-важно, да знае
как да прилага тези права в своята професионална практика и да
ориентира нас - младите хора, как при нужда да ги отстояваме.

2.

Ние ценим грижи, които получваме от всеки един от работещите
в домовете за алтернативни грижи и смятаме, че всички те трябва да
бъдат квалифицирани хора и работата им трябва да бъде призната
като много важна. Ние вярваме, че тези хора трябва да обичат това,
което правят, да се чувстват мотивирани да насърчават и подкрепят
децата и младите хора да преодолеят трудностите, които са част от
тяхното минало.

3.

Всеки дом (услуга) за алтернативни грижи трябва да има
определен брой персонал, достатъчен да отговори на изискванията
и нуждите на дом, и този персонал да не бъде свръх натоварен.

4. Обичаме, когато екипите, работещи в алтернативната грижа:
• Ни изслушват и ни обръщат внимание.
• Истински добре ни познават.
• Любезни са и ни уважават.
• Стоят на едно ниво с нас.
• Остават ни насърчителни или утешителни бележки.

• Показват, че разбират миналото ни и възприемат неговото
въздействие върху живота ни.
• Разсмиват ни.
• Говорят с нас по начин, който разбираме.
• Обясняват нашите права и показват какво е извън дома
(услугата) за алтернативни грижи.
• Създават правилата на дома (услугата) с нас.
• Насърчават ни да растем и преди всичко ни помагат да
изградим свой собствен път.

5.

Знаем, че най-добрият период за подготовка за напускане на
дома е, когато все още сме в резидентната грижа. Затова искаме
да участваме повече в живота на нашите домове: Искаме да бъдем
допуснати в кухнята, да помагаме да решим какво да бъде за вечеря,
да се научим как да готвим; Да украсим спалнята и другите си стаи;
Да правим предложения; Да правим оценки.

6.

Искаме да можем да организираме малки партита и да приемаме
приятелите си, без да застрашаваме правото на личен живот на
останалите деца и младежи, които са в дома. Би било прекрасно да
има пространства и обзавеждане, които да направят това възможно.
А! ... За тези, които са в дома и които са на 18 или повече години,
е много важно да излизат с приятели от време на време. Да имат
нормален живот!

7.

Ние сме млади хора като всички останали и не искаме да се
гледа на нас по различен начин, със съжаление или упреци. Имаме
страхове и мечти, способности и проблеми като всички останали.
Ние сме млади граждани с права и задължения.

8.

Бихме искали да имаме (малко) пространство, което да
наричаме свое.

9.

Вярваме, че домовете за алтернативни грижи, в които живеем,
трябва да са малки, за да създадат уютна като на истинския дом.

10.

Преди да напуснем алтернативната грижа, искаме да знаем
как да готвим, как да управляваме домакинството и бюджета си.
Искаме да можем да се възползваме от обществения транспорт, без
да изглеждаме глупаво. Искаме да знаем как да попълним формуляр
или заявление и да знаем нашите права и задължения, когато найнакрая започнем работа. За да се случи това, ние признаваме
важността на проекта за нашия бъдещ живот, но е от съществено
значение да бъдем изслушани и нашите нужди, желания, способности
и таланти също да бъдат разпознати и признати.

11.

Искаме да имаме достъп до информация за сексуалното и
репродуктивното здраве. Табутата по този въпрос не са добри за
никого от нас, независимо дали сме момчета или момичета.

12.

Не искаме да имате ниски очаквания за нас. Можем да
стигнем далеч! Като всеки друг млад човек, ние можем да отидем в
университет, но понякога имаме нужда от силна подкрепа. Понякога
имаме нужда да ни помагате да разберем, че ние също имаме право
на образование и че университетът е пространство и за нас! Защо
не?!

13.

За някои млади хора, напускащи домовете за алтернативни
грижи, които нямат подкрепа от близки и роднини и имат
икономически затруднения, е необходима специфична подкрепа
преди завършване на висшето образование. Не само подкрепа за
обучението, но и стипендии, които да позволяват по-нататъшно
продължаване на образованието.

14.

За някои от нас може да е трудно да се установят
емоционални отношения с хора извън тези, които ни заобикалят. Но
тези положителни емоционални отношения трябва да се случват в
живота ни. За тези, които най-много се борят с това, трябва да има
безплатна и квалифицирана психологическа подкрепа.

15.

Понякога по-плашещо от намирането на работа е да си
намерим къща. За това е важно да има специални жилищни програми
за младежи, напускащи алтернативната грижа, които да улесняват
този процес.

16.

Но разбира се, че да имаш работа е изключително важно. Без
работа няма пари, без пари няма как да бъдеш независим. Имаме
нужда от подкрепа, за да навлезем на пазара на труда, да наптрупаме
опит и да създадем добра автобиография.

17.

И накрая, надяваме се да можем да разчитаме на специалисти
от училище, социалните услуги, неправителствени и правителствени
организации, Отдел “Закрила на детето”, Община и други, така че
ние младите хора, напускащи алтернативната грижа да се чувстваме
подкрепени. Не искаме да се чувстваме сами!
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Проектът SUPPORTS е съфинансиран от Европейската
комисия
(Генерална
дирекция
“Правосъдие
и
потребители”) чрез Програмата за права, равенство
и гражданство, провеждана между 2019 и 2021 г. Той е транснационален проект,
включващ Фондация “П.У.Л.С.” (България), CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção Social (Португалия), и “Defence for Children International” (Италия).

Една от целите на този проект е да насърчи участието на младите хора в живота на
социалните услуги за алтернативни грижи и в решенията, свързани с тях, а именно
в изготвянето на техните проекти за живот. В този текст “дом” се използва като
съкращение на услуга от резидентне тип по идея на младежите, живеещи в социални
услуги, които имат нужда от дом.
Този манифест е един от резултатите от работата на младите хора, които съставляват
Консултативния съвет - съставен от млади хора, напуснали услугите за алтернативни
грижи в Матосиньос, Португалия, консултиран и допълнен от младежка консултативна
група към Фондация “П.У.Л.С.”, България.
Манифестът съдържа най-важните аспекти в процеса на напускане на грижите и
преход към зряла възраст и живот в обществото.
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