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Форма комплексної оцінки1 потреб
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Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

���� ����� ��� 35 �� 49 �����

Схема. Модель оцінки
1 Ця форма комплексної оцінки розроблена на основі матеріалів публікації (Framework for the
Assessment of Children and their Families. – London: The Stationery Ofﬁce, 2000) Міністерства охорони
здоров’я, Міністерства освіти та праці уряду Великої Британії.
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Рекомендації щодо заповнення форми
комплексної оцінки

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

• Заповнення форми комплексної оцінки допоможе соціальним працівникам виявити сильні сторони дитини і сім’ї, а також проблеми і труднощі у задоволенні
потреб дитини. Вони створені з метою спрощення аналізу та планування найкращих дій в інтересах дітей.
• Ведення записів у цій формі створює можливість систематичного збору інформації і даних про дитину та сім’ю. У формі містяться інструкції, які необхідно
взяти до уваги під час проведення оцінки.
• У формі оцінки вказано, де корисно було б застосовувати відповідні анкети чи
шкали.
• Форму комплексної оцінки можна заповнити кількома способами. Наприклад,
соціальний працівник може обговорити з дитиною, сім’єю різні питання, передбачені у підрозділах форми комплексної оцінки, а потім показати сім’ї вже заповнену форму. Або ж після проведення попередньої роз’яснювальної роботи
з батьками соціальний працівник може заповнювати форму разом з батьками /
опікунами дитини.
• Проведення комплексної оцінки завжди має відбуватися таким чином, щоб допомогти батькам / опікунам, дітям та іншим членам сім’ї взяти активну участь
у її процедурі. У формах виділяється місце, де батьки / опікуни і діти підліткового
віку могли б висловити власну думку щодо питань, які досліджуються, здійснення оцінки загалом.
• Очікується, що інші зацікавлені організації також будуть залучені до процесу
комплексної оцінки. Проте необхідно отримати дозвіл батьків перед тим як контактувати з іншими організаціями, за винятком випадків, коли дитині загрожує
небезпека. Водночас необхідно отримати дозвіл від організацій, щоб мати змогу
ділитися їхньою інформацією з сім’єю.
• Іноді заповнення окремих підрозділів форми є недоречним, у таких ситуаціях
у розділі підсумків необхідно вказати причину відсутності відповідної інформації.
• Зібрана інформація використовується для складання й розвитку цілей і планів
кожного окремого випадку.
• У своїх записах під час заповнення форми соціальний працівник має робити
акцент, яка саме допомога і підтримка потрібна дитині й сім’ї, і які організації
найкращим чином нададуть цю допомогу. Для цього, можливо, необхідно буде
провести детальніше дослідження окремих аспектів розвитку дитини, додаткові
обстеження.
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������ ������� ���������� ����������� ������
(�� ���������� � ���������� �� ����, �� ����������� � ������ ��������� /
����������� � ����� ��������� ���������� �� ���������� ������)

���� ������� ����������� ������ ________________________
���� ���������� ����������� ������ _____________________
�������������, ��� ���������� ������ ���� ��������� �������� 30 �����������
����
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�� ��������� �������, ���� �����, ������� �������� ���������� (���������,
������� ���������, �������� ����, ������� �����, ���������, ������, ������ ����)
���� ������ ��� ����-��� ������������, �������� ������������� ����������
�� ��������� �������, ���� �����, ������� �������� ���������� (���������,
������� ���������, �������� ����, ������� �����, ���������, ������, ������ ����)

������� ����� � ���’�, ��� ����� �������� �� ������ (���������, ������ �����
�� ������, ���� ���������). ���� ������� �����, ��� �������� ����� / ������ ��
���� ����� ���’�, ��� ������ ��������� �������� �� ������2
������� ����� � ���’�, ��� ����� �������� �� ������ (���������, ������ �����
�� ������, ���� ���������). ���� ������� �����, ��� �������� ����� / ������ ��
���� ����� ���’�, ��� ������ ��������� �������� �� ������2

1 Заповнюється у разі відсутності відповідної інформації у формі звернення чи початкової
оцінки.
1
������������
� ����використати
�����������анкету
�����������
����������
2 Доцільно
“Нещодавні
події�в �����
житті”.��������� �� ���������� ������.
2
�������� ����������� ������ “��������� ����� � �����”.
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2
�������� ����������� ������ “��������� ����� � �����”.
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Потреби дитини для розвитку
Здоров’я
Потреби дитини
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Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі
Так

Ні

Дитина зазвичай добре почувається
Вага / зріст відповідає віку







Слух / зір задовільні





Дитина добре їсть





Дитина часто бруднить ліжко





Дитина спить відповідно до режиму





Дитина отримала всі необхідні щеплення
Має постійні проблеми зі здоров’ям (напр.,
діабет, астма, епілепсія)
Багато разів страждала від випадкових
ушкоджень

























Зазвичай радісна, коли поруч є батьки /
опікуни
Інше
______________________________________
Іформація фахівців додається

Допоміжна інформація:
Стан “добре почувається” означає, що дитина хворіла 1 тиждень або менше протягом останніх
6 місяців.
Детальна інформація про щеплення міститься у медичних картках.
5-річні діти мають отримати такі щеплення: дифтерія / правець / коклюш, поліомієліт, менінгіт, кір,
краснуха, вітрянка тощо.

Здатність батьків

Виявлення й уточнення сильних сторін батьків чи наявних проблем у виконанні
батьківських функцій.
Зазначте, чи проблема є характерною для сім’ї, чи ні (Н/П – не підходить).
Індикатори задоволення потреб дитини
Коментарі
Елементарний догляд

Так

Ні

Дитину достатньо годують поживною їжею
(вживає достатню кількість рідини)





Дитину регулярно купають





Дитина регулярно чистить зуби





Дитина одягнена по погоді





Форма комплексної оцінки

878





Дитина регулярно відвідує лікаря
Батьки можуть адекватно пояснити, чому
вчасно не зроблені щеплення
Інше
_____________________________________













Допоміжна інформація:
Діти з обмеженими функціональними можливостями можуть мати бар’єри у доступі до медичних
послуг.
Всі діти мають регулярно відвідувати стоматолога.

Гарантія безпеки
Періодичні загострення хвороб у дитини
мають медичне пояснення
Ушкодження дитини завжди належним чином
обробляються
Батьки вживають дій, щоб запобігти нещасним випадкам
Дитина захищена від насильства
Батьки можуть пояснити появу синців на тілі
дитини
Інше
_____________________________________

Так

Ні

























Допоміжна інформація:
Фізичні симптоми хвороби дитини не завжди легко визначити чи зрозуміти. Це може впливати
на відповіді батьків.

Емоційне тепло
Біля дитини, яка прокидається, зазвичай
поруч є один із батьків / опікунів
Батьки / опікуни заспокоюють дитину, якщо
вона хвора / плаче / вдарилася
Інше
_____________________________________

Так

Ні













Допоміжна інформація:
Бідність і погані житлово-побутові умови впливають на здоров’я і розвиток дитини, збільшують
ризик нещасних випадків.

Стимулювання
Дитину заохочують до активної поведінки
у безпечному середовищі
З дитиною регулярно гуляють поза межами
будинку
Інше
_____________________________________

Так

Ні
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Допоміжна інформація:
Діти з обмеженими функціональними можливостями можуть потребувати спеціальної допомоги, обладнання для виконання вправ. Будинок / квартира / подвір’я мають бути пристосованими до потреб дитини.
Батьки, які переживають серйозні проблеми, можуть бути нездатними постійно тримати під контролем належне задоволення базових потреб дитини.

Життєві орієнтири і обмеження
Батьки / опікуни намагаються забезпечити,
щоб дитина достатньо спала і її не турбували
під час сну
Батьки / опікуни формують у дитини потребу
в раціональному харчуванні
Інше
_____________________________________
Стабільність
Батьки / опікуни, доглядаючи за дитиною,
дотримуються режиму (харчування,
сон, купання)
Інше
_____________________________________

Так

Ні













Так

Ні









Допоміжна інформація:
Особливості харчування, відпочинку, сну необхідно розглядати через призму культурних
традицій сім’ї.

Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини у сфері здоров’я і здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Освіта
Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі
Так

Ні









































Інше
_____________________________________





Інформація фахівців додається





Дитина досягає очікуваних успіхів у мові
та мовленні, читанні, письмі й математиці
Дитина з задоволенням іде до школи /
дошкільного навчального закладу
Дитина постійно відвідує школу / дошкільний
навчальний заклад
Дитина вчасно приходить до школи /
дошкільного навчального закладу
У дитини є друг у школі / дитячому садку
Дитина має хороші стосунки з персоналом,
однолітками
Дитина бавиться відповідно до свого віку
Дитина виявляє зацікавленість до розповідей,
ігор
На виконанні певного завдання дитина може
зосереджувати свою увагу упродовж 20 хв.
Дитина має хорошу концентрацію уваги
Дитина реагує на прохання, вказівки
(інструкції) дорослих

Допоміжна інформація:
Більшість дітей 6 років ідуть до школи підготовленими, тобто вміють рахувати, знають усі літери,
читають по складах, виконують прості математичні дії в межах 10, розрізняють назви кольорів та форм,
їм подобається розглядати книжки.
Подумайте про направлення дітей, які мають труднощі в комунікації, на огляд до спеціаліста (напр.,
логопеда).

Здатність батьків

Виявлення й уточнення сильних сторін батьків чи наявних проблем у виконанні
батьківських функцій.
Зазначте, чи проблема є характерною для сім’ї, чи ні (Н/П – не підходить).
Індикатори задоволення потреб дитини
Елементарний догляд
Дитина має достатньо безпечних іграшок /
предметів для гри, навчальних матеріалів
Батьки / опікуни регулярно навідуються до
школи / дитячого садка

Коментарі
Так

Ні









Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Потреби дитини

Форма комплексної оцінки
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Батьки / опікуни допомагають і заохочують
дитину під час виконання домашнього
завдання, отриманого в школі, дитячому садку
Дитина має багато можливостей
для спілкування / гри з іншими
Інше
_____________________________________













Допоміжна інформація:
Якщо дитина не відповідає певним віковим вимогам розвитку, подумайте про її направлення
на огляд до спеціаліста.
Більшість дітей не успадковують розумову відсталість батьків.

Гарантія безпеки

Батьки схвалюють безпечну поведінку
дитини
Дитина має з ким гратися вдома
Батьки гарантують, що дитячі майданчики, де грається дитина, безпечні
Дитина перебуває під пильним наглядом
дорослого в межах і за межами дому
Дитину, яка відвідує дитячий садок,
школу, завжди забирають на ніч додому
При потребі дитину завжди відводять
до школи, зустрічають
Обмежене коло дорослих, які знайомі
дитині, заводять і забирають її з дошкільного навчального закладу, школи
Якщо дитина не встигає в навчанні,
відвідує додаткові заняття
У разі потреби батьки / опікуни вживають заходів, якщо дитина відчуває дискомфорт у дошкільному чи шкільному
колективі
Інше
________________________________
________________________________
________________________________

Так

Ні









































Допоміжна інформація:
Нещасні випадки є основною причиною смертності серед дітей, тому велике значення має
безпечність майданчиків для гри на свіжому повітрі, дотримання правил безпеки на дорозі,
техніки безпеки в приміщенні.

Форма комплексної оцінки
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Емоційне тепло
Батьки загалом доброзичливо реагують
на те, що говорить дитина
Батьки хвалять дитину, коли вона
намагається зробити щось нове
Батьки підтримують / заспокоюють дитину,
якщо в неї щось не виходить
Батьки занадто вимогливі до навчання дитини
Інше
___________________________________

Так Ні




















Допоміжна інформація:
Батьки, котрі переживають особисті проблеми, рідше реагують на потреби своїх дітей.

Стимулювання
Батьки зазвичай вислуховують дитину
і відповідають на її запитання
Батьки граються з дитиною
Батьки читають книжки, розповідають історії,
розв’язують логічні задачки, граються
з дитиною в розвиваючі ігри, дивляться
телевізор з дитиною
Дитину “занадто заохочують”,
напр., дають забагато іграшок відразу
Дитина має певну свободу для
індивідуального пізнання того, що її оточує
Батьки цікавляться успіхами дитини
в навчанні
Інше
___________________________________

Так

Ні





























Допоміжна інформація:
Коли дитина має глибокі або комплексні вади, перед тим як заповнювати цей розділ,
варто проконсультуватися зі спеціалістом.
Всім дітям необхідне відповідне і належне стимулювання.

Життєві орієнтири і обмеження

Так Ні

Методи, стиль виховання, які використовує
сім’я, відповідають віку, характеру дитини





Батьки послідовні у своїх вимогах





Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Обставини, в яких опинилися батьки, можуть не дозволяти їм заводити чи забирати дитину з дитячого садка, школи. Батьки можуть доручити це завдання іншим дорослим, які мають бути безпечними
для дитини.
Дитячий садок, школа можуть бути менш доступними для дитини з обмеженими функціональними
можливостями.

Форма комплексної оцінки
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Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Іграшки, ігри, книги та інший навчальний
матеріал відповідають віку і стадії розвитку
дитини













Батьки гарантують, що дитина
не запізнюється в школу, до дитячого садка





Батьки підтримують шкільні правила





Батьки вчасно готують речі дитини, потрібні
їй у дитячому садку, школі





Інше
___________________________________





Коли дитина чимось захоплена, її рідко
відволікають
Батьки підтримують відвідування дитиною
дитячого садка, школи

Стабільність

Так Ні

Батьки / опікуни постійно заохочують дитину

вчитися
За іграшками, книжками, підручниками

дитини завжди доглядають
Інше
___________________________________






Допоміжна інформація:
На освітній розвиток дитини значно впливає, коли дорослі часто її хвалять, заохочують.

Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини у сфері освіти і здатності
батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Форма комплексної оцінки
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Емоційний розвиток та поведінка, навички
самообслуговування
Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі

Так

Ні

Дитина зазвичай радісна, щаслива





Дитина контролює свої емоції
Дитина часто неспокійна
Щоденні крики / вередлива поведінка
тривають більше 15 хвилин
Дитина охоче приєднується до гри
з дорослими
Дитина довіряє знайомим дорослим
Дитина говорить про свої почуття
з дорослим, якому довіряє
Дитина має певне розуміння власності

























































Дитина загалом спить усю ніч без
пробудження
Прийоми їжі та вкладання спати
відбуваються без криків і суперечок
Дитина добре поводиться з іншими
(не кусається, не дряпається, не б’ється)
Погана поведінка дитини негативно впливає
на її безпеку
Дитина сама завдає собі шкоди
Дитина жорстоко поводиться
Дитина залякує інших дітей
Дитина тікає з дому
Дитина проводить багато часу на самоті
Інше

Допоміжна інформація:
Коли дитина ображена, засмучена, вона, як правило, звертається до дорослих за заспокоєнням.
Дитина в цьому віці може повністю не усвідомлювати поняття власності.
У дитини віком 5–9 років можна очікувати короткотривалі приступи вередливої поведінки.
Подумайте про використання анкети для виявлення сильних сторін і труднощів.
Якщо дитина завдає шкоди самій собі, це потрібно дуже серйозно сприймати і звертатися до фахівця.
Якщо дитина має обмежені функціональні можливості і поводиться неадекватно, наприклад, постійно кричить, це не можна ігнорувати.
Те, що дитина замикається в собі, або втікає з дому можна пояснити як реакцію на поведінку батьків.

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Потреби дитини

Форма комплексної оцінки
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Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Здатність батьків
Виявлення й уточнення сильних сторін батьків чи наявних проблем у виконанні батьківських функцій. Зазначте, чи проблема є характерною для сім’ї, чи ні (Н/П – не підходить).
Індикатори задоволення потреб дитини
Коментарі
Елементарний догляд
Суперечки між батьками / опікунами
вирішуються без застосування сили
Батьки вчать дитину елементарним
навичкам самообслуговування
Батьки / опікуни люблять свою дитину
такою, якою вона є
Інше

Так

Ні

















Допоміжна інформація:
Депресія може вплинути на здатність батьків доглядати за дітьми.
Найбільш вразливими є діти-жертви агресивного чи недбалого ставлення.

Гарантія безпеки
Батьки / опікуни знають, де перебуває
дитина в даний момент
Дитину залишають із незнайомими людьми
Дитину часто залишають на самоті
Дитину б’ють чи фізично карають
Батьки / опікуни раніше зверталися за
порадою чи допомогою у разі труднощів
із поведінкою дитини
Інше

Так Ні




















Допоміжна інформація:
Діти, які страждають від насильства чи є свідками домашнього насильства, особливо вразливі.
Необхідно зважити, чи обстеження у спеціаліста допоможе справитися з почуттями і поведінкою,
які непокоять дитину і батьків.

Емоційне тепло
Дитину заспокоюють, коли вона
налякана, плаче
Дитину часто критикують / вороже до неї
ставляться
Дитину заохочують розповідати
про свої переживання, страхи
Батьки залюбки пригортають дитину
Батьки використовують у розмові з дитиною
пестливі слова
Інше

Так Ні
























Допоміжна інформація:
Дітям може бути складно розповісти про свої почуття, проте набагато простіше говорити про них
як про такі, що вже відбулися в минулому.
Обговорення почуттів стає складнішим, коли діти залежні від невербальних методів комунікації.
Форма комплексної оцінки
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Стимулювання

Ні

Дитина часто страждає від негативних
переживань батьків





Дитину заохочують бавитися
і ділитися з іншими іграшками, книжками





Інше





Так

Ні

















Дитину вчать контролювати свої почуття





Батьки не обтяжують дитину
своїми проблемами





Дитину захищають від споглядання
дивної чи лякаючої поведінки дорослих





Інше





Життєві орієнтири і обмеження
Батьки використовують різноманітні
позитивні методи, щоб дисциплінувати
дитину
Дитину заохочують гратись (складати
іграшки, читати, малювати) поблизу
дорослих, які займаються домашніми
справами
Батьки послідовні у своїх вимогах
Існують чіткі сімейні правила
і обмеження в поведінці дитини

Допоміжна інформація:
Позитивні методи заохочення до хорошої поведінки – це похвала, переговори, моделювання
ситуації, нагороди, відволікання, гра, вмовляння і пояснення.
Коли діти стають свідками жорстокого ставлення, їм важко контролювати свої власні емоції
й поведінку.

Стабільність

Так Ні

Сім’я має стабільні правила, традиції





На поведінку дитини батьки реагують
передбачувано, у відносно послідовній
манері





Батьки / опікуни загалом
підтримують один одного у встановленні
і дотриманні сімейних правил





Інше





Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Так

Форма комплексної оцінки

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї
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Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини в емоційному розвитку
та її поведінки і здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Самоусвідомлення і соціальна презентація
Потреби дитини
Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі
Так

Ні

Дитина впевнена у собі





Дитина загалом позитивно ставиться до себе





Дитина пишається своїми досягненнями





Дитина знає своє прізвище, ім’я, вік, стать

























Дитина поводиться впевнено в колі
однолітків, братів / сестер, відстоює власні
права / позицію
Дитина знає своє повне ім’я, дату
народження, адресу
Дитина має відчуття власної етнічної
належності
Мовлення дитини і поведінка є соціально
прийнятними
Інше

Допоміжна інформація:
У цьому віці діти знають свої імена, прізвища, вік, стать, домашню адресу.

Форма комплексної оцінки
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Здатність батьків

Виявлення й уточнення сильних сторін батьків чи наявних проблем у виконанні батьківських функцій. Зазначте, чи проблема є характерною для сім’ї, чи ні (Н/П – не підходить).
Елементарний догляд
Одяг дитини чистий, не заплямований
Одяг дитини постійно перуть
Дитину називають у сім’ї одним іменем
Батьки помічають лише сильні сторони
дитини і заохочують до їх розвитку
Інше

Коментарі
Так

Ні

















Допоміжна інформація:
Дітям, котрі зростають у сім’ях, які переживають багато стресів і проблем, необхідно відчувати доброзичливе ставлення, щоб уникнути розвитку негативного самосприйняття і низької самооцінки.
Дітям з обмеженими функціональними можливостями потрібна ще більша допомога.

Гарантія безпеки
Дитина одягнена відповідно до свого віку,
статі, культури (в т. ч. релігії) і, в разі
необхідності, фізичних вад
За дитиною є належний нагляд, враховуючи
її особистісні якості і рівень розвитку
Батьки допомагають дитині відрізняти
знайомих людей, яким можна довіряти, від
незнайомців
Батьки підтримують дитину, яка вразлива
до залякувань, насміхань, острахів
Інше

Так

Ні





















Допоміжна інформація:
Діти мають право бути одягненими належним чином, відповідно до моди, але їхній одяг не повинен
перешкоджати рухам, пошкоджувати шкіру.

Емоційне тепло

Так Ні

Батьки часто проявляють спонтанну /
імпульсивну любов до дитини





Дитину люблять такою, якою вона є, цінують її





Батьки демонструють, що пишаються
дитиною





Дитину хвалять за її досягнення
Інше







Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Індикатори задоволення потреб дитини

Допоміжна інформація:
Щоб у дитини розвивався позитивний “Я-образ”, вона має відчувати безумовну любов до себе.
Форма комплексної оцінки
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Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Стимулювання
Батьки / опікуни намагаються не робити
все замість дитини (спонукають її до
самообслуговування)
Дитині пропонують простий вибір
До спроб дитини бути самостійною
ставляться з повагою
Дитина має можливості вивчати свої
культурні традиції, мову
Інше

Так Ні




















Допоміжна інформація:
Коли батьки занепокоєні особистими проблемами, діти можуть залишитися без уваги, і тоді
їм самим доведеться задовольняти власні базові потреби (в їжі, сні тощо).
Діти, яких постійно відштовхують та кажуть: “Не заважай!”, починають думати, що їх не люблять,
і сприймають себе негідними любові.

Життєві орієнтири і обмеження

Так Ні

Батьки вчать дитину поважати людей
і цінувати власність інших





Дитину вчать / заохочують вести себе
належним чином (в т. ч. скромно)
у громадських місцях





















Так

Ні

























Батьки вчать дитину самостійності,
залишають її ненадовго одну
Дитина захищена від психічної хвороби
батьків
Дитину заспокоюють, коли поведінка
одного з батьків її лякає
Інше
Стабільність
Дитину сприймають як повноправного
члена сім’ї
Дитину залучають до участі та проведення
сімейних свят, напр., днів народження
Дитину заспокоюють, якщо їй доводиться
короткий час побути без батьків
Домівка забезпечує дитині затишок,
стабільність
Батьки гарантують дитині стабільність
у повсякденному житті
Інше

Форма комплексної оцінки
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Сімейні та соціальні стосунки
Потреби дитини

Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі

Так Ні
Дитина невимушено почувається зі своїми батьками / опікунами, проявляє прив'язаність до них
Дитина радісно, із задоволенням грається
з братами / сестрами
Дитина поводиться доброзичливо з іншими
дітьми та ніжно з тваринами
Дитина ділиться зі знайомими однолітками,
братами / сестрами
Дитина із задоволенням грається
з однолітками
Дитина залякує інших дітей
Дитина по-різному ставиться до знайомих
і до незнайомих людей
Сексуальні знання дитини і поведінка
відповідають її віковому розвиткові
Дитина часто доглядає за своїми братами
/ сестрами
Дитина у межах своїх можливостей
піклується про своїх батьків / опікунів
Інше













































Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини у самоусвідомленні
і соціальній презентації та здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Допоміжна інформація:
Сильне почуття прив’язаності дитини може формуватися до декількох членів сім’ї. Діти у цьому
віці демонструють соціально позитивну поведінку: діляться, допомагають, заспокоюють інших.
Діти у цьому віці менше переживають через короткотривале розлучення з батьками.
Діти можуть допомагати доглядати за молодшими братами / сестрами і / чи одним із батьків, але
вони не мають нести загальної відповідальності за це.
Форма комплексної оцінки
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Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Здатність батьків

Виявлення й уточнення сильних сторін батьків чи наявних проблем у виконанні
батьківських функцій.
Зазначте, чи проблема є характерною для сім’ї, чи ні (Н/П – не підходить).
Індикатори задоволення потреб дитини
Елементарний догляд

Коментарі
Так

Ні

Невелика кількість дорослих, знайомих
дитині, доглядають за нею





Батьки поводяться з дитиною у спосіб,
що заохочує розвиток міцних, позитивних
стосунків між ними





Батьки / опікуни проводять достатньо часу
з дитиною для підтримки міцних стосунків





Інше





Допоміжна інформація:
Проблеми батьків можуть призвести до того, що за дитиною доглядатимуть багато різних людей.
Позитивні стосунки означають, що батьки завжди підтримують дитину, відкриті до спілкування
з нею, послідовні у своїй поведінці.
Любов і ніжність батьків проявляються залежно від культури та індивідуальних характеристик.

Гарантія безпеки
Брати / сестри загалом поводяться
доброзичливо з дитиною
Батьки / опікуни контролюють (дають поради,
настанови) стосунки дитини з братами /
сестрами
Дитину оберігають від споглядання
сексуальної поведінки дорослих
У колі друзів батьків немає алкоголіків,
наркоманів чи інших осіб із небезпечною
поведінкою
Захоплення батьків, спосіб організації їх
дозвілля не загрожують життю і здоров’ю
дитини
Дитину залишають саму вночі
Дитина є свідком жорстокого поводження
дорослих
Інше

Так Ні
































Допоміжна інформація:
Практичні (необладнані громадські місця) та соціальні бар’єри (напр., страх бути не таким, як усі)
можуть стати причиною, чому дитину з обмеженими функціональними можливостями складно вивести
на прогулянку (за межі домівки), проте цей аспект життя є дуже важливим для її благополуччя.

Форма комплексної оцінки
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Емоційне тепло

Ні













Допоміжна інформація:
Хороші тісні стосунки з батьками передбачають, що вони готові емоційно підтримати дитину
і є послідовними у своїх вимогах, дотримуються демократичного стилю батьківства. Присутність авторитетного дорослого, який підтримує батьків дитини, може допомогти їм подолати кризу.

Стимулювання
Дитину беруть із собою на зустрічі з іншими
батьками, дорослими та їхніми дітьми
Дитина ходить у гості до друзів сім’ї
і родичів
Дитина бачиться з друзями за межами школи,
дитячого садка
До дитини приходять друзі додому
Інше

Так

Ні



















Допоміжна інформація:
Важливим фактом для дитини є стосунки, що гарантують любов і захист.

Життєві орієнтири і обмеження
Батьки навчають дитину діяти / робити щось,
дочекавшись своєї черги
Дитину заохочують домовлятися, вести
переговори
Дитину не заохочують жорстоко
поводитися з іншими
Дитину часто залишають доглядати за
братами / сестрами
Інше
Стабільність
Існує стабільна модель щоденного догляду
за дитиною
Дитина має довготривалі й стабільні стосунки
щонайменше з одним дорослим
Опікуни дитини часто не змінюються
Існує обмежене коло надійних дорослих,
знайомих дитині, які доглядають за нею
Інше

Так

Ні





















Так

Ні





















Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Стосунки батьків / опікунів з іншими є
хорошим прикладом для дитини
Батьки / опікуни заохочують ніжні,
доброзичливі стосунки в сім’ї
Інше

Так

Допоміжна інформація:
Послідовність і стабільність є ключовими аспектами процесу розвитку прив’язаностей у дитини.
Форма комплексної оцінки
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Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини у сімейних і соціальних
стосунках та здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Соціальна презентація
Потреби дітей
Індикатори задоволення потреб дитини
Мова і поведінка дитини не ображає
і не бентежить нікого за межами сім’ї
Дитина цінує увагу з боку дорослих
Дитина охоче розмовляє про сім’ю / дім
Дитина впевнена в собі і достатньо
відкрита з дорослими
Дитина занадто дружньо поводиться
з незнайомцями
Дитина впевнена в собі і відкрита
у спілкуванні з однолітками
Дитина бавиться з друзями після уроків
Дитина по-різному реагує на знайомих
і незнайомих людей
Інше
__________________________________

Коментарі

Так

Ні



































Допоміжна інформація:
Більшість дітей цього віку вміють пристосовувати своє мовлення і поведінку до різних ситуацій.

Форма комплексної оцінки
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Здатність батьків

Індикатори батьківського потенціалу
Елементарний догляд

Коментарі

Так

Ні

Батьки забезпечують належний
рівень гігієни дитини





Інше
_______________________________





Допоміжна інформація:
Із зовнішнього вигляду дитини зрозуміло, чи її часто купають, чи регулярно перуть і ремонтують
її одяг.

Індикатори батьківського потенціалу
Гарантія безпеки

Коментарі

Так

Ні

















Батьки вчать дитину,
як поводитися з незнайомцями
Батьки вчать дитину
правильно поводитися в громадських
місцях
Батьки гарантують, що за дитиною
є нагляд у потенційно
небезпечних місцях
Інше
_______________________________

Індикатори батьківського потенціалу
Емоційне тепло
Батьки / опікуни заохочують дитину
бути впевненою в собі
Батьки / опікуни хвалять дитину
за хорошу соціальну поведінку
Члени сім’ї підтримують один одного
в рішеннях щодо зовнішності дитини
та її одягу
Інше
_________________________________

Коментарі

Так

Ні

















Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Виявлення й уточнення сильних сторін батьків чи наявних проблем у виконанні
батьківських функцій.
Зазначте, чи індикатор є характерним для сім’ї, чи ні (Н/П – не підходить).

Допоміжна інформація:
Досвід жорстокого поводження, насильство чи залякування можуть призвести до заниженої
самооцінки дитини.
Коли сім’я переживає труднощі, діти, як правило, мовчать, бояться сказати комусь про це,
бо це може призвести до “біди” або до того, що їх заберуть від батьків.
Форма комплексної оцінки
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Індикатори батьківського потенціалу

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Стимулювання
Батьки / опікуни заохочують
дитину спілкуватися з друзями
Дитину заохочують брати участь
в організованих у громаді заходах
Дитина бере участь у сімейних
заходах із дорослими
Інше
_______________________________

Коментарі

Так

Ні

















Допоміжна інформація:
Діти можуть уникати участі у соціальних заходах або тримати друзів у секреті, намагаючись приховати сімейні обставини.

Індикатори батьківського потенціалу

Коментарі

Життєві орієнтири і обмеження

Так

Ні

Батьки / опікуни вчать дитину
хорошим манерам і повазі до інших
Стосунки батьків із сусідами, представниками органів влади є гармонійними
Члени сім’ї беруть участь
у кримінальних / асоціальних діях
Інше
_________________________________

















Індикатори батьківського потенціалу
Стабільність

Коментарі

Так Ні

Батьки / опікуни беруть участь

у житті громади, різних заходах разом
з іншими дорослими членами громади
Сім’я почувається прийнятою місцевою

громадою
Інше

_________________________________





Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини у соціальній презентації
та здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Форма комплексної оцінки
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Навички самообслуговування
Виявлення й уточнення сильних сторін батьків чи наявних проблем у виконанні батьківських функцій. Зазначте, чи індикатор є характерним для сім’ї, чи ні (Н/П – не підходить).
Індикатори задоволення потреб дитини
Коментарі
Дитина може доглядати за собою
відповідно до її віку (напр., купатися,
чистити зуби, розчісуватися)
Дитина має реальне відчуття небезпеки
Дитина може налити собі пити
або взяти поїсти
Дитина може відповісти
на телефонний дзвінок
Дитина може самостійно зателефонувати
Дитина може приготувати
щось нескладне за допомогою дорослих
Дитина приймає допомогу дорослих
у виконанні щоденних завдань
Дитина поводиться як маленький
дорослий
Інше
___________________________________

Так Ні




































Допоміжна інформація:
Дітям цього віку може бути потрібна допомога у догляді за особистою гігієною, певний контроль за цим.

Здатність батьків

Виявлення й уточнення сильних сторін батьків чи наявних проблем у виконанні батьківських функцій. Зазначте, чи індикатор є характерним для сім’ї, чи ні (Н/П – не підходить).
Індикатори батьківського потенціалу
Елементарний догляд
Батьки несуть основну відповідальність
за щоденне піклування про дитину
Батьки / опікуни заохочують
дитину доглядати за собою відповідно
до її віку / стадії розвитку
Інше

Коментарі

Так Ні












Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Форма комплексної оцінки
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Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Допоміжна інформація:
Діти цього віку можуть допомагати батькам, але в їхні обов’язки не входить виконання всієї хатньої
роботи.
Коли власні переживання батьків занадто непокоять їх, на дітей лягає відповідальність за організацію щоденного життя (напр., сон, харчування, відвідування школи, приготування їжі, походи по магазинах, прибирання).

Індикатори батьківського потенціалу
Гарантія безпеки

Коментарі

Так

Ні













Батьки / опікуни наглядають
за тим, як дитина обслуговує
себе, щоб гарантувати безпеку
Дорослий несе загальну
відповідальність за прибирання
(чистоту) помешкання
Інше
______________________________

Допоміжна інформація:
Безпечність ігрових майданчиків є важливою, тому що нещасні випадки є основною причиною
смертності серед дітей.

Індикатори батьківського потенціалу
Емоційне тепло
Дитину хвалять за догляд за собою
Інше
_________________________________

Коментарі

Так Ні








Індикатори батьківського потенціалу
Стимулювання
Дитину заохочують розвивати
необхідні навички самообслуговування
Інше
_________________________________

Коментарі

Так Ні








Індикатори батьківського потенціалу
Життєві орієнтири і обмеження
Батьки / опікуни встановлюють
обмеження щодо самодогляду
у відповідності до особистості дитини
і стадії її розвитку
Дитину вчать доглядати за собою і дотримуватися правил безпеки в межах
і за межами дому (напр., правила вуличного руху, небезпека спілкування
з незнайомцями, як уникати щоденних
небезпеки)
Дитина знає, як і до кого звернутися,
щоб, у разі потреби, допомогти батькам
справитися з проблемами
Інше

Форма комплексної оцінки

Коментарі

Так Ні
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Допоміжна інформація:
Труднощі батьків можуть призвести до того, що діти вважатимуть себе відповідальними за стан
сім’ї.

Стабільність

Коментарі

Так Ні

Життя дитини і піклування про неї 
є стабільними
Батьки / опікуни виконують своє

основне завдання піклуватися
про сім’ю
Інше

_______________________________





Допоміжна інформація:
Хоча діти цього віку можуть допомогти доглядати за хворим чи неповносправним членом сім’ї, однак загальну відповідальність мають нести саме дорослі.

Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини у сімейних і соціальних
стосунках та здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Індикатори батьківського потенціалу

Форма комплексної оцінки
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Проблеми, які негативно впливають
на здатність батьків / опікунів належним чином
задовольняти потреби дитини
Чол.

Проблеми батьків

Так

Ні

Хвороба:
Фізична
Психічна







Інвалідність:
Фізична
Сенсорні вади
Розумова відсталість









Проблеми зі зловживанням
алкоголем





Наркотична залежність





У дитинстві виховувався
в інтернатному/их закладі/
ах, під опікою, у прийомній
сім'ї, ДБСТ





У дитинстві зазнавав
жорстокого поводження





Жорстоко поводився
з рідною/ими чи чужою/ими
дитиною / дітьми





Інше
_________________________
_________________________





Залучено фахівців /
організації (установи)

Усвідомлення наявної
проблеми.
Занотуйте сильні
сторони і труднощі

Жін.
Проблеми батьків

Так

Ні

Хвороба:
Фізична
Психічна







Інвалідність:
Фізична
Сенсорні вади
Розумова відсталість









Форма комплексної оцінки

Залучено фахівців /
організації (установи)

Усвідомлення наявної
проблеми.
Занотуйте сильні
сторони і труднощі
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Наркотична залежність





В дитинстві виховувалася
в інтернатному/их закладі/
ах, під опікою, у прийомній
сім'ї, ДБСТ





У дитинстві зазнавала
жорстокого поводження





Жорстоко поводилася
з рідною/ими чи чужою/ими
дитиною / дітьми





Інше
_________________________
_________________________





Підсумок соціального працівника щодо проблем, які негативно впливають на
здатність батьків / опікунів належним чином реагувати на потреби дитини та
задовольняти їх
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Проблеми зі зловживанням
алкоголем
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Вплив факторів сім'ї та середовища на потреби
дитини та здатність батьків / опікунів
належним чином їх задовольняти
Індикатори

Історія сім’ї

Коментарі
Зазначте дані людини,
якої стосується ця проблема
Так

Чи у когось із членів сім’ї було
важке дитинство?

Зазначте, чи були факти насильства в сім’ї /
родині, чи дитина виховувалася під опікою? 
Чи сім’я постраждала від втрати, трагедії
або нерозв’язаної кризи
(напр., після смерті близької людини)?

Інше

_________________________________________

Ні





Допоміжна інформація:
Включіть в оцінку всіх членів сім’ї, а також родичів, які підримують стосунки з сім’єю, але
не проживають разом із нею.

Функціонування сім’ї

Так

Чи погана поведінка дитини / її
функціональні обмеження негативно

впливає/ють на братів / сестер?
Чи погана поведінка дитини / її функціональні
обмеження негативно впливає/ють
на здатність батьків піклуватися
про дитину?

Чи хтось із членів сім’ї має проблеми:
психічного здоров’я;

фізичного здоров’я;

зловживання алкоголем / наркотиками; 
інвалідності;

розумової відсталості;

сенсорних вад;

девіантної поведінки?

Чи хтось із дорослих членів сім’ї
має досвід жорстокого поводження?

Чи в сім’ї часто сваряться?

Інше

_________________________________________

Ні















Допоміжна інформація:
Для збору подальшої інформації подумайте про використання анкети “Нещодавні події в житті”,
генограми і екокарти.
Те, яким чином батьки доглядають своїх дітей, тісно пов’язано з їхнім власним досвідом виховання
в дитинстві.
Позитивні і негативні стилі батьківства можуть передаватися з покоління в покоління.
Форма комплексної оцінки
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Родичі

Так
















Допоміжна інформація:
Можна розглядати не лише родичів але й близьких до сім’ї і до дитини людей.

Житлово-побутові умови

Так


Чи в сім’ї є житло?
Чи сім’ї, що проживає у тимчасовому
помешканні загрожує виселення?

Чи житло і подвір’я є безпечними
для дитини?

Чи житло комфортне?

Чи житло потребує будь-якої адаптації
для задоволення потреб дитини?

Чи житло перенаселене?

Інше

_________________________________________

Ні








Допоміжна інформація:
Елементарні комфортні умови включають наявність води, опалення, обладнання
для приготування їжі та зберігання продуктів, ліжка, а також чистоту.
Форма обстеження умов проживання сім'ї може допомогти в зборі цієї інформації.

Зайнятість

Так

Чи отримує допомогу по безробіттю
один із батьків?
Чи негативно впливає на дитину робота
одного з батьків?
Чи не впливає негативно на сім’ю безробіття
одного з батьків?
Чи надається відповідна підтримка членам
сім’ї, які шукають роботу?
Інше
________________________________________

Ні
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Чи родичі / близькі люди надають:
практичну допомогу;
емоційну підтримку;
фінансову підтримку;
інформаційну підтримку і поради?
Чи є дорослий у родині, який допомагає
доглядати за дитиною?
Інше
________________________________________

Ні

Допоміжна інформація:
Батьки можуть втратити роботу через сімейні обставини, труднощі, внаслідок чого вони починають
поводитися неадекватно, непередбачувано.
Батьки можуть витрачати занадто багато своїх доходів для задоволення власних потреб.

Форма комплексної оцінки
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Доходи

Так

Чи може сім’я прожити на гроші,
які вона заробляє?
Чи прибуток сім'ї стабільний?
Чи сім’я отримує всі належні
державні допомоги?
Чи сім’я вчасно сплачує рахунки?
Якщо сім’я має борги,
чи ці борги не зростають?
Чи сім’я планує майбутні фінансові витрати?
Інше
________________________________________

Ні





















Допоміжна інформація:
Сім’я може переживати через можливі фінансові проблеми у майбутньому (наприклад, великі витрати на
лікування, погашення боргів за комунальні послуги, оплату за навчання, вихід дитини у самостійне життя тощо).

Соціальна інтеграція сім’ї

Так

Ні











Інше

_________________________________________



Чи сім’я не почувається ізольованою
у власній громаді?
Чи страждають члени сім’ї від
залякування?
Чи є в сім’ї друзі?

Допоміжна інформація:
Соціальна ізоляція і несприйняття сім’ї громадою може негативно впливати на сім’ю
протягом декількох поколінь.

Ресурси громади

Так

Чи наявні за місцем проживання

доступні громадські ресурси?
Чи сім’я користується ресурсами
громади?

Інше

____________________________________________

Ні




Допоміжна інформація:
До ресурсів громади належать: магазини, ігрові майданчики, заклади дозвілля, поліклініка, лікарня,
ЦСССДМ, інші державні організації, що працюють із дітьми чи для дітей, тощо.
Під доступом до ресурсів громади мається на увазі також їх відповідність потребам дитини
і сім’ї.

Форма комплексної оцінки
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Підсумок соціального працівника: яким чином фактори сім’ї та середовища
впливають на дитину, здатність батьків / опікунів належним чином реагувати на
потреби дитини
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Підсумок сильних сторін і потреб дитини
для розвитку
Інформація, зібрана в ході комплексної оцінки
Підсумуйте сильні сторони і потреби дитини під час розвитку
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Примітка: Соціальний працівник може використати результати анкети “Сильні і слабкі сторони”.

У цьому розділі батьки / опікуни мають написати про свої погляди на потреби дитини,
а також дати оцінку її сильним сторонам
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Підсумок здатності батьків піклуватися про дитину:
потреби і сильні сторони
Підсумуйте, яким чином проблеми батьків, їхні потреби і сильні сторони, які були виявлені
в ході комплексної оцінки, впливають на здатність кожного з батьків задовольняти потреби дітей належним чином
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Примітка: Соціальний працівник може використати результати опитування батьків за шкалою
“Психічного здоров’я дорослих” та Шкалою щоденного догляду за дитиною / дітьми

У цьому розділі батьки / опікуни мають описати свою думку про власні сильні сторони
і труднощі, і яким чином вони впливають на розвиток дитини
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Інформація, зібрана в ході комплексної оцінки

Форма комплексної оцінки
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Підсумок щодо родичів і факторів середовища:
потреби і сильні сторони
Інформація, зібрана в ході комплексної оцінки
Підсумуйте, яким чином родичі та фактори середовища, які були виявлені в ході комплексної
оцінки, безпосередньо впливають на дитину чи на здатність кожного з батьків/опікунів
задовольняти потреби дитини належним чином
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
У цьому розділі батьки / опікуни мають описати свою думку про сильні сторони і труднощі,
які є в родині і середовищі, і яким чином це впливає на розвиток дитини
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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