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Форма комплексної оцінки1 потреб
дитини та її сім’ї
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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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������ ������� ���������� ����������� ������
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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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1
������������ � ���� ����������� ����������� ���������� � ����� ��������� �� ���������� ������.
2
�������� ����������� ������ “��������� ����� � �����”.
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Потреби дитини для розвитку
Здоров’я
Потреби дитини
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Індикатори задоволення потреб дитини
Дитина зазвичай добре почувається
З дитиною трапляються часті нещасні
випадки
Фізичний розвиток дитини є задовільним
Має хронічні фізичні хвороби / особливі
потреби
Часто хворіє на інфекційні
захворювання
Мочиться в ліжко принаймні раз на місяць
Не тримає кал без фізичного пояснення
Спить відповідно до режиму
Отримала всі відповідні щеплення
Інколи курить
Не є наркотично залежною
Постійно вживає алкоголь у компаніях
Нормально харчується (отримує достатню
кількість калорій)
Обізнана щодо статевого дозрівання
сексу і контрацептивів
Була вагітна / народила дитину чи є
батьком дитини
Інше
__________________________________
Інформація фахівців додається

Коментарі

Так


Ні


















































Допоміжна інформація:
Зазвичай добре почувається – означає, коли дитина хворіла 1 тиждень або менше протягом останніх
6 місяців.
Дітям необхідно володіти загальною інформацією про статеве дозрівання, секс і контрацепцію.
Неповнолітні дівчатка часто вагітніють внаслідок невмілого використання контрацептивів.
Батьківство у цьому віці має довготривалі наслідки для життя та здоров’я дитини.

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 батьківського потенціалу
Коментарі
Елементарий догляд
Дитині забезпечено здорове харчування
Хвороби лікуються належним чином
Пошкодження завжди належним
чином обробляються
Батьки забезпечують гігієну помешкання
Інше
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Так Ні
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Гарантія безпеки

Ні









Є прийнятне пояснення
щодо існування синців на тілі дитини





Інше





Періодичні загострення хвороб
мають медичне пояснення
Ушкодження носять випадковий
характер

Допоміжна інформація:
Бідність і погані соціальні умови впливають на здоров’я і розвиток дитини, збільшують імовірність
нещасних випадків.

Емоційне тепло

Так

Ні

Батьки заохочують дитину
доглядати за своїм здоров’ям













Інше





Стимулювання

Так

Ні

Дитину заохочують до фізичної праці
Батьки дають поради стосовно питань,
пов’язаних зі здоров’ям
Інше













Батьки хвалять дитину за те, що вона
стежить за своїм здоров’ям
Батьки співчутливо й уважно ставляться
до симптомів хвороби чи ушкоджень дитини

Допоміжна інформація:
Діти з особливими потребами мають володіти інформацією про можливості зрозуміти і пізнати самих
себе.

Життєві орієнтири і обмеження

Так

Ні

Батьки підтримують сексуальну освіту
дитини





Батьки збагачують знання дитини про
здоров’я





Дозоване мінімальне вживання алкоголю
батьками є хорошим прикладом для дитини





Інше
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Так

Допоміжна інформація:
Якщо один із батьків зловживає алкоголем, то інший не завжди може захистити дитину.
Якщо батьки вживають наркотики, то є підозра, що й дитина також зловживає наркотиками.
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Стабільність
Батьки, у разі необхідності, стежать за
візитами дитини до лікарів, стоматолога
Батьки підтримують один одного
в піклуванні про здоров’я дитини
Інше

Так

Ні













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

Освіта
Потреби дитини
Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі
Так

Ні









Постійно відвідує школу (зазначте
кількість пропущених днів у поточному
чи минулому н/р без поважної причини)





Дитина переважно вчасно
приходить до школи





У дитини в школі є друг





Дитину залякують у школі





Дитина вчиться відповідно до її
можливостей
Зазвичай із задоволенням йде до школи

Форма комплексної оцінки
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Дитині подобається вчитися





Брак концентрації уваги дитини
перешкоджає її навчанню





Інше
_____________________________________





Інформація фахівців додається





Допоміжна інформація:
Невідвідування школи може бути пов’язане з залякуванням.

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 батьківського потенціалу

Коментарі

Елементарний догляд

Так

Ні

Дитина намагається регулярно
відвідувати школу





Батьки / опікуни заохочують дитину
до виконання домашньої роботи,
допомагають їй





Якщо дитина не встигає в школі,
чи складений індивідуальний
план навчання?





Чи дитина має особливі потреби в навчанні
(наявність підтверджуючого документа)?





Інше





Допоміжна інформація:
Лише 15% дітей розумово відсталих батьків страждають від цієї ж вади.
Не всі діти з обмеженими функціональними можливостями мають особливі потреби в навчанні.

Гарантія безпеки

Дорослі намагаються гарантувати, що
дитина безпечно добирається до школи
і додому
Якщо необхідно, батьки вживають
відповідних заходів, коли дитину
залякують
Інше

Так

Ні
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Має хороші стосунки з учителями

Допоміжна інформація:
Постійне невідвідування школи може призвести до напруження стосунків у сім’ї.
Форма комплексної оцінки
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Емоційне тепло
Батьки цікавляться навчанням
дитини в школі
Батьки хвалять дитину за досягнення
в навчанні
Батьки підтримують дитину,
коли у неї виникають труднощі

Так Ні












Батьки тиснуть на дитину
в навчанні





Інше





Допоміжна інформація:
Багато дітей переконані, що догляд за батьками чи молодшими сестрами/братами перешкоджає
їхньому навчанню.

Стимулювання
Батьки заохочують дитину до участі
у навчальній і спортивній діяльності
Батьки заохочують дитину
навчатися новим навичкам
Інше

Так

Ні













Допоміжна інформація:
Особисті проблеми батьків можуть означати, що вони не завжди в змозі запропонувати
інтелектуальне стимулювання потреб дитини цього віку.
Всім дітям необхідне відповідне і належне стимулювання. Коли дитина має глибокі або комплексні
вади, перед тим як заповнювати цей розділ, варто проконсультуватися зі спеціалістом.

Життєві орієнтири і обмеження

Так Ні

Батьки підтримують регулярне
відвідування дитиною школи





Батьки підтримують шкільні правила
і дисципліну





Батьки намагаються захистити
дитину від сімейних проблем,
які можуть перешкоджати навчанню









Інше
Стабільність
Батьки регулярно відвідують
шкільні заходи / батьківські збори
Книжки, підручники
дитини в охайному стані

Форма комплексної оцінки

Так Ні
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Обоє батьків однаково підтримують
навчання дитини





Інше





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

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Допоміжна інформація:
Ключовий момент у освітньому розвитку дітей – це коли дорослі цікавляться навчанням, часто
хвалять і заохочують їх.

Форма комплексної оцінки

13
92

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Емоційний розвиток та поведінка, навички
самообслуговування
Потреби дитини
Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі

Так

Ні































Ділиться з іншими





Завдає собі шкоди (напр., дряпається, б’ється
головою





Жорстоко поводиться
Залякує інших дітей
Поважає право власності
Інше











Дитина зазвичай радісна
Емоційні зриви дитини трапляються
щомісяця і тривають до 15 хвилин
Дитина часто емоційно закривається в собі
Часто не буває вдома, йде з дому
без дозволу батьків
Втікає з дому
Дитина справляється з роздратуванням
Погана поведінка дитини негативно
впливає на її безпеку
Дитині подобається підтримувати
стосунки зі значущими дорослими

Допоміжна інформація:
Для збору подальшої інформації подумайте про використання анкети для визначення сильних
сторін і труднощів. Коли дитина має особливі потреби і поводиться неадекватно, наприклад, постійно
кричить чи гойдається збоку вбік, це дуже важливо, і цього не можна ігнорувати.
Іноді діти замикаються в собі або втікають із дому, реагуючи таким чином на поведінку батьків.
Завдання шкоди дитиною самій собі потрібно дуже серйозно сприймати.
У цьому віці діти повністю усвідомлюють, що таке власність.

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 батьківського потенціалу
Коментарі
Елементарний догляд
Батьки запевняють дитину, що завжди її
підтримуватимуть
Суперечки між батьками / опікунами
вирішуються ненасильницьким способом
Інше

Форма комплексної оцінки

Так

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

Так Ні

Дитину залишають з незнайомими
людьми





Дитину б’ють чи фізично карають





Батьки / опікуни раніше зверталися
за порадою чи допомогою
у разі труднощів
із поведінкою дитини





Інше





Допоміжна інформація:
Подумайте, чи обстеження і допомога спеціаліста допоможуть справитися з почуттями і поведінкою, які непокоять дитину і батьків.

Емоційне тепло

Так Ні

Дитину заспокоюють, коли вона
налякана, плаче





Дитину часто критикують / вороже до неї
ставляться





Дитину заохочують розповідати
про свої переживання, страхи





Інше





Допоміжна інформація:
Діти, які є жертвами чи свідками насильства, особливо вразливі.
Обговорення почуттів стає складнішим, коли дитина залежить від невербальних методів комунікації.

Стимулювання

Так

Ні

Дитина часто страждає від емоційного стресу
батьків





Дитину заохочують ділитися з іншими





Інше





Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Гарантія безпеки

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

Життєві орієнтири і обмеження
Батьки використовують різноманітні позитивні методи, щоб дитина добре поводилася
Існують чіткі сімейні правила і обмеження
в поведінці
Батьки вчать поважати закон
Дитину заохочують допомагати
по господарству
Батьки не обтяжують дитину своїми
проблемами
Дитину захищають від споглядання дивної чи
лякаючої поведінки дорослих
Інше

Так

Ні





























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
На поведінку дитини батьки реагують
у відносно послідовній манері
Батьки / опікуни загалом підтримують
один одного у встановленні та дотриманні
сімейних правил
Інше

Так Ні












Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини в емоційному розвитку
та її поведінки і здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Форма комплексної оцінки
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Самоусвідомлення і соціальна презентація
Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі
Так

Ні

Дитина впевнена у собі





Дитина пишається своєю зовнішністю





Дитина пишається своїми досягненнями





Має розвинуте відчуття власної культури





Впевнено почувається у спілкуванні
з друзями протилежної статі





Здатна приймати самостійні рішення





Звинувачує себе за проблеми батьків





Почуває, що все поза контролем





Інше





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 батьківського потенціалу
Елементарний догляд
Одяг і зовнішність відповідають побажанням
дитини
Одяг дитини регулярно переться
Батьки помічають лише сильні сторони
дитини і підтримують їх
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.

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

Гарантія безпеки
Дитина одягнена відповідно до свого віку,
статі, культури (в т. ч. релігії) і, в разі
необхідності, фізичних вад
За дитиною належно доглядають, враховуючи
її особистісні якості і рівень розвитку
Дитину заохочують розповідати
про власні переживання і занепокоєння
Батьки підтримують дитину, яка вразлива
до залякувань, насміхань
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
Батьки часто проявляють спонтанну любов
до дитини
Батьки пишаються дитиною

Так Ні








Дитину хвалять за її досягнення





Дружні стосунки дитини заохочуються





Інше





Допоміжна інформація:
Для того щоб діти змогли сформувати адекватне самоусвідомлення, необхідно,
щоб вони відчували, що їх люблять і цінують.
У суспільстві до дітей із функціональними обмеженнями ставляться як до молодших за віком.
Це особливо небезпечно для розумово відсталих дітей.

Стимулювання
Дитина має можливість вивчати свої
культурні традиції / мову
До спроб дитини бути самостійною
ставляться з повагою
Важливі аспекти життя дитини
контролюються
Інше

Так Ні
















Допоміжна інформація:
Дітям потрібно усвідомлювати позитивні рольові моделі етнічних меншин, до яких вони належать.

Форма комплексної оцінки
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Життєві орієнтири і обмеження

Так Ні




Сім’я толерантно ставиться до різних
культур, етнічних груп тощо

















Так

Ні

Дитина бере участь у святкуванні
сімейних свят, напр., днів народження





Дитину сприймають як члена сім’ї













Дитина захищена від психічної
хвороби батьків
Дитину заспокоюють, коли поведінка
батьків лякає їх
Інше
Стабільність

Батьки гарантують дитині стабільність
в повсякденному житті
Інше

Допоміжна інформація:
Підлітки, хоча інколи й бунтують і в них часто змінюється настрій, мають бути інтегрованими
в сімейну культуру і брати участь у важливих сімейних святах.
Діти, яких постійно зневажають, починають вважати, що їх не люблять.

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

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Дитину вчать поваги і толерантності

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

Сімейні та соціальні стосунки
Потреби дитини
Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі

Так Ні
Дитина має міцні й позитивні стосунки
з батьками





У дитини є близький друг





Дитина залякує інших дітей





Загалом добре поводиться з молодшими
дітьми і тваринами





Регулярно проводить час із друзями





Має дорослого, на якого може покластися





Сексуальні знання і поведінка відповідають
віковому розвиткові





Дитина часто доглядає за своїми братами
/ сестрами





Дитина у межах своїх можливостей
піклується про своїх батьків / опікунів





Інше





Допоміжна інформація:
Близький друг може допомогти дитині подолати сімейні проблеми.
У цьому віці відбувається переоцінка сімейних цінностей.
Діти можуть допомагати доглядати за молодшими братами / сестрами і батьками, але вони не мають
нести загальної відповідальності щодо цього.

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 батьківського потенціалу
Елементарний догляд

Коментарі
Так

Ні

Невелика кількість знайомих людей
доглядають за дитиною





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





Інше





Форма комплексної оцінки
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Гарантія безпеки

Так Ні




Батьки / опікуни стежать за
стосунками дитини з братами / сестрами





Дитина не є свідком сексуальної
поведінки дорослих





Дитина не є свідком / не залучена до
жорстокої поведінки дорослих





Дитину часто залишають саму вночі





Інше





Так

Ні

Теплі стосунки батьків / опікунів
з іншими дають дитині хороший приклад





Батьки / опікуни заохочують дитину
до ніжних стосунків у сім’ї





Інше





Емоційне тепло

Допоміжна інформація:
Любов і ніжність виказуються різними шляхами в залежності від культурних та індивідуальних
характеристик.
Присутність дорослого, який надає підтримку, може допомогти батькам дати собі раду з дитиною.
Інші діти можуть бути цінним джерелом підтримки і вплинути на ситуацію в сім’ї.
Буває складно вивести погуляти дитину з функціональними обмеженнями внаслідок ресурсних
чи соціальних бар’єрів, але це надзвичайно важливо для її добробуту.

Стимулювання

Так

Ні

У дитини є достатньо часу, щоб займатися
тим, що її цікавить





Дитина бачиться з друзями за межами школи





Має друга, який приходить додому





Інше





Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Стосунки дитини та інших дітей у сім’ї є
загалом хорошими

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

Життєві орієнтири і обмеження
Дитину заохочують до обговорення різних
питань
Не заохочують жорстоко поводитися
Дитина чітко розуміє, що таке сексуальна
культура
Завдання / обов’язки по дому не є занадто
обтяжливими для дитини
Батьки намагаються вберегти дитину
від спілкування з небажаними дорослими
/ однолітками
Інше

Так

Ні

























Допоміжна інформація:
Діти можуть відчувати, що їхня робота мало цінується чи їх не поважають.

Стабільність

Так

Ні

Існує стабільна модель щоденного догляду
за дитину





Обмежена кількість безпечних знайомих
дорослих вчать її навичкам особистої, в т. ч.
інтимної гігієни





Інше





Допоміжна інформація:
Найважливіше для дитини в сім’ї – це люблячі стосунки і відчуття безпеки.

Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини у сімейних і соціальних
стосунках та здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Соціальна презентація
Індикатори задоволення потреб дитини
Мовлення і поведінка дитини не
ображають і не бентежать нікого
за межами сім’ї
Особиста гігієна на належному рівні
Дитина цінує увагу з боку дорослих
Охоче розмовляє про сім’ю / дім
Дитина впевнена в собі
і достатньо відкрита з дорослими
Готова вислухати пораду дорослих,
яким довіряє і яких поважає
Дитина надто дружньо
поводиться з незнайомцями
Дитини впевнена в собі і
відкрита у спілкуванні з однолітками
Дитини після уроків проводить час
із друзями
Інше

Коментарі

Так

Ні





































Допоміжна інформація:
У дітей цього віку добре розвинуті соціальні навички. Вони можуть пристосувати свої розмови
і поведінку до різноманітних ситуацій.
Дорослі, яких поважають і яким довіряють діти, можуть впливати на їхню поведінку.
Діти дуже чутливі до своєї зовнішності і критики, особливо з боку однолітків.

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

Коментарі

Елементарний догляд

Так

Ні

Батьки гарантують, що рівень
особистої гігієни дитини задовільний
Одяг і зовнішність дитини відповідають
її побажанням
Поведінка батьків / опікунів
є хорошим прикладом для дитини
Інше
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Потреби дитини

Допоміжна інформація:
Дитину можуть ображати чи не сприймати в школі, якщо її одяг немодний або брудний.
Форма комплексної оцінки
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Гарантія безпеки
Батьки / опікуни заохочують
дитину поводитися з незнайомцями
належним чином
Батьки / опікуни вчать дитину
правильно поводитися в громадських
місцях
Батьки / опікуни гарантують,
що за дитиною є нагляд у потенційно
небезпечних місцях
Інше

















Допоміжна інформація:
Досвід залякування чи насильства може призвести до низької самооцінки і негативно впливати на
поведінку дитини.

Емоційне тепло

Так

Ні









Члени сім’ї підтримують один
одного в рішеннях щодо зовнішності 
й одягу дитини



Інше





Стимулювання





















Батьки / опікуни заохочують
дитину бути впевненою в собі
Батьки / опікуни хвалять
дитину за хорошу соціальну
поведінку

Батьки / опікуни заохочують
дитину приводити друзів додому
Батьки дають можливість дитині
зустрічатися з друзями за межами
школи
Батьки контролюють одяг
і зовнішність дитини
Інше

Допоміжна інформація:
Діти можуть уникати участі у різних заходах, намагаючись приховати від друзів складні сімейні
обставини.
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Життєві орієнтири і обмеження
















Допоміжна інформація:
Проблеми у стосунках із дорослими за межами сім’ї, наприклад, вчителями, можуть призвести
до погіршення стосунків у сім'ї, відчуття самотності і поганої успішності в школі.

Стабільність
Батьки / опікуни беруть участь
у масових заходах громади разом
з іншими дорослими
Сім’я почувається повноцінним членом
громади
Інше













Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини у соціальній презентації
та здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Батьки / опікуни вчать дитину
хорошим манерам і повазі до інших
Стосунки батьків із сусідами
і представниками органів влади
є гармонійними
Члени сім’ї беруть участь у кримінальних /
асоціальних діях
Інше

Форма комплексної оцінки
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Навички самообслуговування
Потреби дитини
Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі

Так Ні
Дитина може доглядати за
собою відповідно до свого віку
(напр., купатися, чистити зуби,
розчісуватися)
Має реальне відчуття небезпеки
Може налити собі пити або взяти поїсти
Може відповісти на телефонний дзвінок
Може подорожувати самостійно, коли
батьки вважають це безпечним
Може розпоряджатися грошима,
купувати їжу чи одяг





















Інше





Допоміжна інформація:
Діти цього віку без фізичних вад можуть піклуватися про власну гігієну.
За гігієною дітей цього віку необхідно інколи спостерігати.
Підлітки можуть готувати прості страви, впевнено користуватися телефоном і відповідним чином
реагувати на небезпечні ситуації.
Підліткам часто подобається робити щось із друзями, а не з сім’єю.

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 усвідомлюють власну
відповідальність за щоденне піклування
про дитину
Батьки / опікуни заохочують
дитину доглядати за собою відповідно
до її віку / стадії розвитку
Інше

Коментарі

Так Ні












Допоміжна інформація:
У цьому віці від дитини очікується деяка допомога у виконанні домашніх справ,
але в їхні обов’язки не входить виконання всієї хатньої роботи.
Коли власні переживання батьків занадто непокоять їх, підлітки можуть нести відповідальність
за організацію щоденного життя (напр., сон, харчування, відвідування школи, приготування їжі,
походи по магазинах, прибирання).
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Гарантія безпеки
Так
Батьки / опікуни контролюють,
як дитина доглядає за собою / обслу- 
говує себе, щоб гарантувати її безпеку
Дорослий несе загальну
відповідальність за стан помешкан
ня, у якому проживає сім'я

Ні

Інше





Так

Ні

Дитину хвалять за самообслуговування, а також за приготування їжі,
походи за покупками





Інше





Стимулювання

Так Ні

Дитину заохочують розвивати
необхідні навички самообслуговування
(напр., як розпоряджатися грішми)





Інше





Так

Ні

















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

Допоміжна інформація:
Труднощі батьків можуть призвести до того, що діти вважатимуть себе відповідальними за сім’ю.
Хоча підлітки можуть допомогти доглядати за хворим чи неповноправним членом сім’ї,
дорослі мають нести загальну відповідальність щодо цього.

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Емоційне тепло
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Стабільність
Життя дитини і піклування про неї
є стабільними
Батьки / опікуни виконують
своє основне завдання піклуватися
про сім’ю
Інше

Так Ні












Допоміжна інформація:
Почуття відповідальності за сім’ю може призвести до того, що діти почуватимуться прив’язаними
до дому і будуть не в змозі долучатися до дозвілля і соціальної діяльності за його межами.

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









Залучено фахівців /
організації (установи)

Усвідомлення наявної
проблеми.
Занотуйте сильні
сторони і труднощі

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Проблеми, які негативно впливають
на здатність батьків / опікунів належним чином
задовольняти потреби дитини

Форма комплексної оцінки
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Проблеми зі зловживанням
алкоголем





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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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 мають відношення до сім’ї, але
не проживають разом із сім’єю.

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















Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Вплив факторів сім'ї та середовища на потреби
дитини та здатність батьків / опікунів
належним чином їх задовольняти

Допоміжна інформація:
Для збору подальшої інформації подумайте про використання анкети “Нещодавні події в сім’ї”,
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

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:
У контексті оцінки 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
до 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






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.
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Доходи

Так




















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

Чи сім’я не почувається ізольованою

у власній громаді?
Чи страждають члени сім’ї від
залякування?

Чи є в сім’ї друзі?

Чи є сім’я членом місцевих
неурядових організацій?

Інше

_________________________________________

Ні






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.

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

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

Форма комплексної оцінки
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Підсумок соціального працівника: яким чином сімейні 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
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
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Інформація, зібрана в ході комплексної оцінки
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Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Підсумок здатності батьків піклуватися про дитину:
потреби і сильні сторони
Інформація, зібрана в ході комплексної оцінки
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
“Психічне 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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Підсумок щодо родичів і факторів середовища:
потреби і сильні сторони
Підсумуйте, яким чином родичі та фактори середовища, які були виявлені в ході комплексної
оцінки, безпосередньо впливають на дитину чи на здатність кожного з батьків /
піклувальників 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
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Інформація, зібрана в ході комплексної оцінки

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