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Схема. Модель оцінки
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.
1
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Рекомендації щодо заповнення форми
комплексної оцінки
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• 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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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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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 спить відповідно до режиму





Дитина отримала всі необхідні щеплення





У дитини симптоми / ознаки зловживання

матір’ю під час вагітності / наркотиками



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









Зазвичай радісна, коли поруч є батьки /
опікуни





Інше





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, які зберігаються у батьків.
1–6 місячні діти мають отримати наступні вакцини: гепатит В; АКДП, поліомієліт, гемофільна інфекція.
12–15 місячні діти мають отримати наступні вакцини: кір, краснуха, паротит, АКДП – перша ревакцинація, поліомієліт – перша ревакцинація.
Діти, мами яких зловживали наркотиками/алкоголем, можуть страждати: сильно кричати.

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





Дитині регулярно чистять зуби





Дитина одягнена по погоді
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Дитина регулярно відвідує лікаря





У батьків належні стосунки з педіатром





Батьки можуть адекватно пояснити, чому
вчасно не зроблені щеплення





Інше





Допоміжна інформація:
Діти з обмеженими функціональними можливостями можуть стикатися з перешкодами у доступі
до медичних послуг.
Всі діти мають регулярно відвідувати стоматолога з 2-річного віку.
Додаткову інформацію можна отримати із форми оцінки умов проживання сім’ї.

Гарантія безпеки

Так

Ні

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













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

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

Так

Ні

Дитину заохочують до активної поведінки
у безпечному середовищі





З дитиною регулярно гуляють поза межами
будинку





Інше





Стимулювання
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Дім і постіль дитини чисті

Допоміжна інформація:
Діти з обмеженими функціональними можливостями можуть потребувати спеціальної допомоги,
обладнання для виконання вправ.
Батьки, які переживають серйозні проблеми, можуть не завжди справлятися з годуванням немовлят
і зміною підгузників.
Форма комплексної оцінки
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Життєві орієнтири і обмеження

Так

Ні

Підгузник дитини регулярно міняють





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





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
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Освіта
Потреби дитини
Індикатори задоволення потреб дитини

Коментарі

Так Ні
Дитина досягає очікуваних успіхів у мові та
мовленні
Дитина належним чином реагує на звуки
і голоси
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Дитина бавиться відповідно до свого віку





Дитина реагує на прохання, вказівки
(інструкції) протягом 2-го року життя





Інше





Допоміжна інформація:
Невдовзі після народження діти реагують на звук і голоси. До 2 років словниковий запас дитини
збільшується.
Після 6 місяців дитина починає залучатися до соціальних ігор. Рольові ігри розпочинаються у віці
приблизно від 12–15 місяців.
Подумайте про направлення дітей, які мають труднощі в мовленні, 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

Коментарі

Елементарний догляд

Так Ні

Дитина має багато безпечних іграшок /
об’єктів для гри





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

Так

Ні

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





Інше
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Дитина виявляє зацікавленість до її оточення,

людей, іграшок тощо

Допоміжна інформація:
Нещасні випадки є основною причиною смертності серед дітей, тому велике значення має
безпечність майданчиків для гри на свіжому повітрі.

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

Емоційне тепло

Так

Ні

Батьки загалом доброзичливо реагують на
спроби дитини спілкуватися / говорити





Батькам подобається спілкуватися з дитиною





Батьки виказують захоплення досягненнями
дитини





Інше





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

Стимулювання

Так

Ні









Дитина має певну свободу для
індивідуального пізнання того, що її оточує





Інше





Батьки розмовляють, співають і бавляться
з дитиною
Батьки читають / розглядають книжки /
дивляться телевізор з дитиною

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
Іграшки / ігри відповідають віку і стадії
розвитку дитини
Дитину “занадто стимулюють”, напр., дають
забагато іграшок відразу
Коли дитина чимось захоплена, її рідко
відволікають
Інше
Стабільність
Батьки / опікуни постійно заохочують дитину
вчитися
За іграшками, книжками дитини завжди
доглядають
Інше

Так

Ні

















Так

Ні













Допоміжна інформація:
Заохочення та похвала батьків впливають на освітній розвиток дитини.

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

Коментарі
Так Ні

Дитина зазвичай радісна





Коли дитина плаче, її можуть зазвичай легко
заспокоїти





Дитина часто неспокійна



























Щоденні крики / вередлива поведінка
тривають більше 15 хвилин
Дитина охоче приєднується до гри
з дорослими
Дитина може тихо бавитися протягом
коротких періодів часу
Прийоми їжі та вкладання спати
відбуваються без криків і суперечок
Дитина починає їсти/одягатися самостійно
Інше

Допоміжна інформація:
Діти, у яких не сформована прив’язаність до своїх батьків, можуть страждати. Від дітей можна
очікувати вередливої поведінки.
Діти, які постраждали від насилля чи були свідками насилля в сім’ї, можуть прокидатися
з криками або плачем.

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

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

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
Батьки реагують на емоційні потреби дитини
Суперечки між батьками / опікунами
вирішуються без застосування сили
Інше

Так Ні












Допоміжна інформація:
Діти віком 18 місяців можуть отримати стрес під час сварок дорослих.
Найбільш вразливими є діти-жертви агресивного чи недбалого ставлення.

Гарантія безпеки

Так

Ні

Дитину залишають із незнайомими людьми





Дитину лупцюють або фізично карають
Батьки / опікуни зверталися за порадою чи
допомогою у разі труднощів із поведінкою
дитини
Інше













Допоміжна інформація:
Діти, які страждають від насильства чи є свідками домашнього насильства, особливо вразливі.
Діти раннього віку чи діти-інваліди можуть наражатись на більший ризик у порівнянні з дітьми,
вербальні здібності яких розвинені краще, тому що їм важче розповісти про те, що з ними сталося, і те,
що вони пережили.

Емоційне тепло

Так

Ні

Коли дитина плаче, її заспокоюють





Дитину часто критикують / вороже до неї
ставляться





Батьки залюбки пригортають дитину





Інше





Так

Ні











Стимулювання
Дитина часто страждає через емоційну
неврівноваженість батьків
Дитину заохочують бавитися з іншими
Інше

Допоміжна інформація:
Депресія батьків може негативно впливати на їхню здатність доглядати за дітьми.
Форма комплексної оцінки
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14

Життєві орієнтири і обмеження





















Допоміжна інформація:
Позитивні методи заохочення до хорошої поведінки дитини: похвала, нагороди, вмовляння
і пояснення, гра, моделювання ситуації, відволікання.

Стабільність

Так

Ні

На поведінку дитини батьки реагують
передбачувано – у послідовній манері





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





Батьківські відповіді дитині є
передбачуваними





Інше





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

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Батьки використовують різноманітні
позитивні методи, щоб дисциплінувати
дитину
Існують чіткі сімейні правила й обмеження
поведінки дитини
Дитину вчать контролювати свої почуття
Дитину вчать, як поводитися з іншими дітьми
і дорослими
Інше

Так Ні

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

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 першого року життя відгукується
на власне ім’я, у 2 роки знає своє ім’я





Дитина йде на руки до знайомих людей





У колі однолітків / братів та сестер дитина
2-річного віку наполягає на своєму





Після 2 років дитина знає свою стать





Інше





Допоміжна інформація:
У 6–9 місяців діти йдуть на руки до знайомих людей.
9–12 місяців – це початок самоусвідомлення у дітей.
До 12–18-місячного віку діти розвивають почуття себе і свого.
Наприкінці 2-го року життя діти можуть впізнавати себе у дзеркалі й розуміти фізичні відмінності.

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

Одяг дитини чистий: не заплямований їжею,
сечею, калом





Одяг дитини постійно перуть





Дитину називають у сім’ї одним іменем





Інше





Допоміжна інформація:
Дітям із сімей, які переживають постійні стреси і проблеми, необхідно відчувати
доброзичливе ставлення, щоб уникнути розвитку негативного самосприйняття і низької самооцінки.
Дітям з обмеженими функціональними можливостями потрібно приділяти ще більше уваги.

Форма комплексної оцінки
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Гарантія безпеки

Ні

Дитина одягнена відповідно до свого
віку, статі, культури (в т.ч. релігії), у разі
необхідності, фізичних вад





Батьки допомагають дитині відрізняти
знайомих людей, яким можна довіряти, від
незнайомців





Інше





Допоміжна інформація:
Діти з обмеженими функціональними можливостями мають право бути одягненими
належним чином, але їхній одяг не повинен перешкоджати рухам чи пошкоджувати шкіру.

Емоційне тепло

Так

Ні

Батьки часто проявляють спонтанну
(імпульсивну) любов до дитини





Дитину люблять такою, якою вона є





Батьки демонструють, що пишаються
дитиною





Інше





Допоміжна інформація:
Щоб у дитини розвивався позитивний “Я-образ”, вона має відчувати безумовну любов до себе.
Як правило, до дітей з обмеженими функціональними можливостями ставляться як до молодших
за віком, ніж вони є насправді. Це особливо небезпечно для розумово відсталих дітей.

Стимулювання

Так Ні

Батьки / опікуни намагаються не робити
все замість дитини (спонукають її до
самообслуговування)





До спроб дитини бути самостійною
ставляться з повагою





Інше





Допоміжна інформація:
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 часність інших





Інше





Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Так

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

Стабільність

Так

Ні









Дитину заспокоюють, якщо їй доводиться
короткий час побути без батьків





Інше





Дитину сприймають як повноправного
члена сім’ї
Дитину залучають до участі і проведення
сімейних свят, напр., днів народження

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

Сімейні та соціальні стосунки
Потреби дитини

Індикатори задоволення потреб дитини
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

Форма комплексної оцінки

Коментарі
Так

Ні

















19
18

Дитина з задоволенням грається
з однолітками





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 задоволення потреб дитини
Коментарі
Елементарний догляд

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

Так Ні


Батьки / опікуни контролюють (дають поради,
настанови) стосунки дитини з братами /

сестрами
Інше

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





Так Ні












Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Допоміжна інформація:
Діти у цьому віці в змозі відрізняти знайомих людей від незнайомців.
Сильне почуття прив’язаності дитини може формуватися до декількох членів сім'ї.
Дворічні діти починають усвідомлювати емоційний стан інших.

Форма комплексної оцінки

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

18
19
20

Допоміжна інформація:
Присутність авторитетного дорослого, який підтримує батьків дитини, може допомогти їм
подолати кризу.
Практичні (необладнані громадські місця) та соціальні бар'єри (напр., страх бути не таким, як всі)
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.

Стимулювання

Так

Ні

Дитину беруть із собою на зустрічі з іншими
батьками, дорослими та їхніми дітьми





Дитина ходить у гості до друзів сім’ї
і родичів





Інше





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

Життєві орієнтири і обмеження

Так

Ні

Стосунки батьків з іншими є хорошим
прикладом для дитини





Батьки навчають дитину діяти (робити щось),
дочекавшись своєї черги





Дитину заохочують домовлятися





Дитину не заохочують жорстоко поводитися





Інше





Так

Ні





Дитина має довготривалі й стабільні стосунки

щонайменше з одним дорослим



Не відбувається постійної зміни опікунів
дитини





Існує обмежене коло надійних дорослих,
знайомих дитині, які доглядають за нею





Інше





Стабільність
Існує стабільна модель щоденного догляду
за дитиною

Форма комплексної оцінки
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20

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
алкоголю





Наркотична залежність





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





Залучено фахівців /
організації (установи)

Усвідомлення наявної
проблеми.
Занотуйте сильні
сторони і труднощі

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Підсумок соціального працівника щодо потреб дитини у сімейних
і соціальних стосунках та здатності батьків їх задовольняти
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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У дитинстві зазнавав
жорстокого поводження





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





Інше
_________________________
_________________________





Жін.
Проблеми батьків

Так

Ні

Хвороба:
Фізична
Психічна







Інвалідність:
Фізична
Сенсорні вади
Розумова відсталість









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
_________________________
_________________________
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Залучено фахівців /
організації (установи)

Усвідомлення наявної
проблеми.
Занотуйте сильні
сторони і труднощі

23
22

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 не розв’язаної кризи
(напр., після смерті близької людини)?

Інше

_________________________________________

Ні
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Підсумок соціального працівника щодо проблем, які негативно впливають на
здатність батьків / опікунів належним чином реагувати на потреби дитини та
задовольняти їх
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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.

Форма комплексної оцінки
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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 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.

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.

Форма комплексної оцінки
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Житлово-побутові умови

Так









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.

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

Чи безпечні для дитини житло і подвір’я?

Чи житло комфортне?

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

Чи житло перенаселене?

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).
Форма комплексної оцінки
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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.

Підсумок соціального працівника: яким чином сімейні фактори і фактори середовища впливають на дитину, здатність батьків / опікунів належним чином реагувати на потреби дитини
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Підсумок сильних сторін і потреб дитини
під час розвитку
Підсумуйте сильні сторони і потреби дитини в розвитку
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Примітка: Батьки мають бути залучені до процесу оцінки.

У цьому розділі батьки / опікуни мають написати про свої погляди на потреби дитини,
а також дати оцінку її сильним сторонам
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Інформація, зібрана в ході комплексної оцінки

Форма комплексної оцінки
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_____________________________________________________________________________________________

Форма комплексної оцінки

29
28

��������� ������� / ��������
� ������������/� �� ������� ����������� ������

������ ������ / ������� _______________________________________ ���� ______________________

��������� ������� / �������� �������� ����������� ������

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

� �������/�� ����� ����������� ������

��� �

��

�

������ ������ / ������� _____________________________________ ���� ______________________

������ ������ / ������� _____________________________________ ���� ______________________

���� ��, �� �� ���� ��������, ��� �� �������?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

������ ����������� ����������________________________________ ����_________________
������ ��������� ����������___________________________________ ���� _________________

Формат оцінки потреб дитини та її сім’ї

������ ������ / ������� _______________________________________ ���� ______________________

Форма комплексної оцінки

