O que é a Abordagem de Ajuda Precoce?
Ajuda Precoce significa fazer algo para que uma
dificuldade ou problema de piorar. A Abordagem de
Ajuda Precoce existe para identificar e descrever as
necessidades e pontos fortes de um menor ou de um
jovem e da sua família, garantindo assim que eles
têm a ajuda certa na altura certa.

Quando deve a Abordagem de Ajuda
Precoce ser usada?
A Ajuda Precoce é usada quando uma criança, um
jovem ou família possam beneficiar de um apoio
extra. Você como progenitor poderá pedir um apoio
extra ou uma agência a trabalhar com a sua família
poderá sugerir esse mesmo apoio. Quanto mais cedo
se iniciar uma avaliação de Ajuda Precoce, mais cedo
você, o seu filho/a e as agências que trabalham
consigo, poderam explorar qual o melhor apoio para
o seu filho/a e para a família.

Quem se envolve?
Aqueles que lhe poderão oferecer o melhor apoio,
como o Médico de Família, Health Visitor,
Funcionário de Centro de Menores e Família,
Assistência a Jovens ou qualquer pessoa de uma
agência que trabalhe consigo, com o menor ou
jovem.

O que acontece a seguir?
Uma Avaliação de Ajuda Precoce será feita por si, o
seu filho/a, família ou outra agência a trabalhar
consigo. Muitas famílias sentem que isto é uma
oportunidade para dividir a sua história e que
realmente alguém os ouve. Durante a reunião é feito
um plano em conjunto. Incluirá o apoio oferecido
para o ajudar, o seu filho/a e as agência que
trabalham consigo, saber quem vai fazer o quê e
quando. Também será atribuída um orientador.

O que é uma equipa em relação ao
encontro com o menor e com a família?
Estes encontros colocam o seu filho/a no centro das
discussões e decisões. Existe uma forma de envolver
todas as agências para encontrar a melhor forma de
ajudar a sua família.

Citação de um Progenitor:

“Graças a Deus
que não preciso de
me estar a repetir”

“Estou contente
por a minha
família ter o apoio
que necessita”

Tenho de

participar?

A Abordagem de Ajuda Precoce é voluntária, por
isso, se não acha que seja indicado para o seu
filho/a, não é obrigado a fazer a Avaliação de
Ajuda Precoce.

É confidencial?
Como regra, toda a informação que fornecer só
será partilhada com outras pessoas como seu
consentimento. Mas poderão haver certas
alturas em que as pessoas que trabalham
consigo precisem de partilhar informações. Por
exemplo:


Se o menor ou adulto estiverem em risco



Para prevenir um crime grave

Sempre que possível, isto será falado consigo
antes.

Voz do menor:

Citação de um Progenitor:
O que é um Orientador?
“Sinto-me tão
aliviado por ninguém me julgarI”

Citação do Progenitor:

Normalmente será algém que você já conhece. Eles
trabalharem em conjunto o apoio a ser oferecido e
ajudar as agências a não repetirem trabalhos.
Também será uma forma de confirmar se os
trabalhos desenvolvidos pelas agências estão a fazer
alguma diferença na sua família.

“Gosto e ver
sorrisos”

Quais são os benefícios?
Os benefícios da Abordagem de Ajuda Precoce
são:

A Abordagem de
Ajuda Precoce:



Uma Abordagem conjunta para ajudar a
sua família.



Uma avaliação que pode ser partilhada
com todos os serviços, o que quer dizer,
que você não precisa de dar a mesma
informação ou contar a sua história a
todas as pessoas com quem se reúna.



Um Orientador que o manterá informado
de cada passo e que responderá a
qualquer dúvida que tenha



Uma avaliação que seja sobre o seu filho/a
e a sua família e sobre o que você
identifica que precisa de apoio.



Todos os envolvidos avaliam regularmente
se o que eles estam a fazer está a ajudar
com o problema ou dificuldade que a sua
família estava a experiênciar.

A

voz de um jovem:

O seu filho/a
A sua família
O nosso foco
Como contactar a Equipa de Ajuda
Precoce?
Se estiver interessado em saber mais, poderá
falar com um profissional que já esteja a apoiar o
seu filho/a ou contacte a Coordenadora de
Ajuda Precoce:

“É sempre bom sentir
que alguém nos
está a ouvir“

Email: earlyhelp@gov.je
Tel:

07797 920571
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