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Робота соціальної служби ТУСЛА (TUSLA) 

 

Щоб повідомити про ваші занепокоєння стосовно захисту та добробуту дітей, будь-

ласка,  зверніться до місцевих соціальних служб, за адресами вказаними нижче: 

Південно-Західний Дублін, Кілдер і Вест-Віклоу ISA : 045 839300  

• Crumlin, Rathfarnham, Tallaght, Kildare, West Wicklow 

 

Дублін Південно-Центральний ISA : 087 3981713  

• Ringsend, South Inner City, Inchicore, Rathmines, Rathfarnham (lower), Lucan, Clondalkin, 

Rathcoole 

Про будь-які запитання чи занепокоєння стосовно дітей у неробочий час слід 

повідомляти в An Garda Siochana (місцева поліція) 

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за посиланням www.tusla.ie/ukraine-

response/ 

 

ТУСЛА - PPFS  

Служба партнерства, запобіжних заходів та підтримки сім’ї, PPFS – це комплексний 

набір раннього втручання та запобіжних заходів, які надаються службою Tusla та її 

партнерськими установами. Метою PPFS є запобігання виникнення та посилення 

ризиків для дітей та молоді шляхом раннього втручання та  надання підтримки сім’ї. 

Підтримка сімей та безпека дітей та молоді – справа кожного. Мережа  служб підтримки 

сім'ї та дитини (CFSN) допомагають сім’ям якомога швидше отримати доступ до 

користування послугами за місцем свого проживання.  Їхня підтримка базується на 

локальному підході, орієнтованому на місце проживання. 

Місцеві CFSN складаються з усіх служб, які відіграють роль у житті дітей та сімей у 

SDCC та DCC. 

Сюди входять місцеві постачальники законних послуг, місцеві добровільні та 

громадські послуги. 

CFSN ефективно працюють із сім’ями, щоб переконатися в наступному: 

∙ Усі сім’ї мають доступ до служб підтримки. 

http://www.tusla.ie/ukraine-response/
http://www.tusla.ie/ukraine-response/
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∙ Усі сім'ї у своєму населеному пункті з легкістю можуть 

отримати необхідну для них допомогу згідно їхніх потреб. 

Якщо сім’я звернеться до однієї із служб у мережі, і ця служба не спроможна надати їм 

необхідну допомогу, то в такому разі таку сім’ю перенаправлять до іншої служби-

партера, які найбільше будуть підходити їхнім потребам. Координатор мережі  служб 

підтримки сім'ї та дитини  є ключовою роллю в CFSN, який займається розвитком 

мережі служб, а також нагляд за процесом Meitheal (старий ірландський термін, який 

описує, як сусіди збиралися разом, щоб зберегти урожай та вирішити інші 

проблеми). 

Meitheal – це модель практики раннього втручання під керівництвом Тусла, розроблена 

для забезпечення того, щоб оприділити сильні сторони та потреби дітей та їхніх сімей, 

щоб оприділити ці потреби та вчасно відреагувати на них, так щоб діти та сім’ї змогли 

отримували допомогу та підтримку, необхідні для покращення добробуту та прав 

дитини. Це раннє втручання - багатовідомча відповідь на потреби певної конкретної 

дитини чи юнака. Meitheal є добровільним і може проводитися лише за згодою 

батьків/опікуна. 

DCS -  Комітет у справах дітей та молоді та служба партнерства, запобіжних заходів 

та підтримки сім’ї - PPFS.  

Дублін Південно-Центральний        

Район Назва  Ім’я Місцевість/Місто Імейл 

Dublin South 
Central 

PPFS Manager Maria Hayes Dublin South 
Central 

mariat.hayes@tusla.ie 

Dublin South 
Central 

Senior CFSN 
Coordinator 

Lorraine 
Doherty 

Dublin South City lorrainef.doherty@tusla.ie 

Dublin South 
Central 

Senior CFSN 
Coordinator 

Grainne 
Finnegan 

Dublin West Grainne.Finnegan2@tusla.ie 

Dublin South 
Central 

CFSN 
Coordinator 

Miriam 
Schweigard 

Ballyfermot miriam.schweigard@tusla.ie 

 

Південно-Західний Дублін, Кілдер і Вест-Віклоу      

Район  Назва  Ім’я Місцевість/Місто
  

Імейл 

Dublin South 
West 

PPFS Manager Caroline 
Sheehan 

Dublin South 
West, Kildare, 
West Wicklow 

caroline.sheehan@tusla.ie 

Dublin South 
West 

Senior CFSN 
Coordinator 

Mary O’Brien   mary.nolan@tusla.ie 

Dublin South 
West 
 

CFSN 
Coordinator 

Caroline 
Moore 
  

Dublin 12 
Crumlin 
Drimnagh 

Carolinep.moore@tusla.ie 
  

__________________________________________________________________________ 

mailto:miriam.schweigard@tusla.ie
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DCS -  Комітет у справах дітей та молоді 

Комітети у справах дітей та молоді, CYPSC підпорядковуються місцевим органам влади 

(міська та районна рада) згідно їхнім планам та територіального розподілу, вони 

координують служби  для дітей та молоді у віці від 0 до 24 років.  Вони є стратегічною 

міжвідомчою структурою, яка об’єднує основні статутні громади та волонтерські 

обєднання по наданню послуг для дітей, молоді та сімей в районі та прилеглих 

територіях районної місцевої влади. 

Південний Дублін Сіті - CYPSC 

Co-ordinator: Nuala Nic Giobúin 

Telephone 0860470848 
 
Email: nuala.nicgiobuin@tusla.ie 

Address: Tusla - Child and Family Agency, 21-23 Lord 
Edward Street, Dublin 2 

Сімейні ресурсні центри 

Метою програми FRC - сімейних ресурсних центрів є боротьба з недоліками та 

покращення функціонування інституту сім'ї. Кожен комітет у справах дітей та молоді 

(FRC) працює автономно, працюючи з окремими особами, сім'ями, громадами, а також 

з державними та волонтерськими організаціями. FRC є невід'ємною частиною місцевих 

служб у справах дітей та сім'ї і є першим кроком до громадської інклюзивності та 

соціалізації в суспільстві. Програма акцентує увагу на залученні місцевих громад до 

вирішення тих проблем, з якими вони стикаються та створенні успішних партнерських 

відносин між добровільними та державними та волонтерськими організаціями на 

громадському рівні. 

1. F2 Family Resource Centre, 3 Rueben Plaza, Rialto, Dublin 8.  Tel: 01 4716700 
2. School St Family Resource Centre,  The Liberties, Dublin 8. Tel: 01 4547018 
3. Ballyfermot Resource Centre, Lynch’s Lane, Ballyfermot, Dublin 10. Tel: 01 6264147 
4. St. Matthews Family Resource Centre 5 Drumfinn Park, Ballyfermot, Dublin 10.  Tel: 01 

6268370 
5. The Bungalow, Cherry Orchard FRC, 28 Elmdale Drive, Cherry Orchard  Tel: 01  6231367  
6. St. Andrews FRC Pearse St. Dublin 2. Tel: 01 677 1930 

 

Служба підтримки освіти - TESS Tusla 

Служби освітньо-соціального забезпечення, що є частиною служби підтримки освіти 

Тусла, TESS, займаються дітьми та сім'ями, які мають труднощі з відвідуванням школи, 

прийманням участі в тій чи іншій роботі та самозбереженням. Вони діють відповідно до 

Закону про Освіту (Соціального Забезпечення) від 2000 року. Служби підтримки освіти 

Тусла, TESS, разом із комітетом у справах дітей та молоді співпрацють зі школами та 

іншими відповідними службами, щоб забезпечити кращі навчальні результати для дітей 

та молоді. 

У відповідь на кризову ситуацію в Україні, відділом освіти були створені регіональні 

освітні та мовні команди (REALT). Ці освітні та мовні команди будуть розподілені по 

16 регіональних освітніх та навчальних радах (ETB) і укомплектовані вже існуючими 
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працівниками освіти, які тісно співпрацюють, щоб забезпечити хорошу координацію та 

узгодженість підтримки для українських дітей. Основна роль REALT полягатиме в тому, 

щоб допомогти дітям знайти шкільні місця та підтримати місцеві школи в забезпеченні 

потреб цих дітей у міру їх появи. Контакти служби підтримки освіти Тусла (TESS), 

наведені нижче, можуть допомогти знайти регіональні освітні та мовні команди 

(REALT) у вашому місті.   

Dublin City REALT CDETB REALT@cdetb.ie 086 010 8230 

 

TESS Tusla     

Ім'я Назва    Імейл Номер Тел. 

Janet Colgan Regional Manager janet.colgan@tusla.ie 01 771 8523 

Megan O’Leary Senior Education Welfare 
Officer 

megan.oleary@tusla.ie 01 771 8557 

_________________________________________________________________________ 

Контактні громадські центри – партнерські агенції TUSLA 

∙ Забезпечити місцевий контактний центр для сімей, які 

потребують інформації та підтримки - в деяких областях ця 

послуга може надаватися дистанційно. 

∙ Вказівник – Надання стандартної інформації та порад у 

різноманітних форматах і мовах, розроблених державними 

службами, а також локалізованої інформації згідно місцевих 

громад. 

∙ За потреби надавати підтримку сім'ям або скеровувати їх до 

відповідних служб надання послуг. 

∙ Скоординовано працювати в партнерстві з місцевими владами 

та обмінюватися та 

поширювати відповідний досвід та інформацію. 

∙ Забезпечити груповий простір для підтримки або забезпечте 

роз'яснювальну роботу в поєднанні з іншими місцевими 

партнерами. 

∙ Приймати участь у розвитку культурного розуміння вимушено 

переміщених груп населення. 

∙ Переконатися, що робота  організації Тусла є зрозумілою і буде 

використовуватися належним чином, в разі потреби заявити щодо 

хвилювань відносно безпеки та добробуту дитини. 

Dublin 8 
School St FRC 

 
Fintan Brunkard 

 
Pm@familycentre.ie 

 
01 4547018 

Limited resources 
/within catchment  
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