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Вказівки для координаторів проєкту 
Цими сеансами ви допоможете підтримати сім'ї, які живуть у зонах активного конфлікту, були внутрішньо 
переміщені або живуть як біженці.  

У рамках цієї програми ми будемо працювати разом, щоб допомогти: 

• Захистити дітей від насильства й небезпеки під час конфлікту 

• Дітям розвинути життєву стійкість, що дасть їм змогу долати труднощі, усвідомлюючи свої сильні сторони і 
спираючись на них 

• Батькам виробити власну життєву стійкість і мати впевненість, що вони зможуть упоратися з кризою й 
подбати про своїх дітей 

• Громадам мати у своєму розпорядженні все необхідне для підтримки сімей, щоб вони були стійкі під час 
конфлікту  

Ми впевнені, що завдяки цій програмі сім'ї та громади зміцняться, зможуть упоратися з труднощами теперішнього 
конфлікту і вийдуть з нього сильнішими і добре оснащеними, щоб процвітати. 

Ці матеріали розробила організація Viva в партнерстві з World Without Orphans (WWO) та Innovista, взявши за 
основу Поради батькам під час війни з програми Parenting for Lifelong Health, а також програму Child and Family 
Phone Mentoring Programme, розроблену під час пандемії Covid-19.  

Хто може користуватися цією програмою? 

Для використання цієї програми необов'язково бути партнером організації Viva — вона є у вільному доступі для всіх, 
хто може мати з неї користь. Якщо ви хочете використовувати застосунок, що доповнює програму, вам треба 
зв'язатися з Viva або партнерською організацією, з якою ви співпрацюєте, щоб отримати пароль. Ви можете написати 
нам на електронну скриньку info@viva.org   

 

https://worldwithoutorphans.org/resources/war-time-tips
https://innovista.org/
https://worldwithoutorphans.org/resources/war-time-tips
https://ukraineparenting.web.ox.ac.uk/
mailto:info@viva.org
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1. Що це за програма — "Стійкі сім'ї"? 
Цією програмою ви навчите волонтерів у своїй спільноті наставляти дітей і дорослих з однієї родини, 
використовуючи бесіди з інструкціями. Ці наставники розмовлятимуть з однією або кількома сім'ями, а самі розмови 
будуть передбачати активну залученість учасників. Крім того наставники будуть заохочувати сім'ї реалізовувати на 
практиці кожну тему.  

Наставники будуть підтримувати сім'ї протягом шести наставницьких сеансів (плюс додаткові вступний та 
підсумковий сеанси залежно від того, як ви проводите програму). Кожен сеанс складається із сеансу для батьків і 
сеансу для дітей. Ви можете використовувати матеріали в різноманітних контекстах і вирішувати, що актуальніше в 
ситуації ваших учасників:  

- Очні зустрічі для окремих родин — спочатку з батьками, а потім з дітьми 
- Телефонні дзвінки для окремих родин — спочатку з батьками, а потім з дітьми 
- Групові сеанси — спочатку зустріч із групою батьків, а потім окремо з групою дітей 

В ідеалі програму повинні пройти і батьки, і діти. Однак це не завжди можливо. Так само можна проводити тільки 
батьківські сеанси або тільки дитячі сеанси. 

Шість основних сеансів ґрунтуються на проблемах, що виникають, а також на порадах батькам Parenting for 
Lifelong Health.1 Шість сеансів охоплюють таке: 

1) "Поговоріть про це" — допомога сім'ї в тому, щоб зрозуміти, де вона тепер і що пережила, а також 
заохочення батьків розмовляти зі своїми дітьми про конфлікт та їхню ситуацію2 

2) "Міцні сім'ї" — позитивне спілкування всередині сім'ї і якісне проведення часу з дітьми 
3) "Психічне здоров'я і життєва стійкість" — управління емоціями і турбота про психічне здоров'я, а також 

підтримка дітей в управлінні своїми емоціями  
4) "Бути в безпеці разом" — як залишатися разом в умовах конфлікту й уникнути потрапляння в торгівлю 

людьми 
5) "Бути в безпеці вдома" — управління гнівом і позитивна дисципліна 
6) "Вчимося разом щодня" — підтримка навчання дітей, а також створення структури і рутини 

Для надання додаткової підтримки сім'ям, які переживають горе і втрату, проводиться додатковий сеанс на тему 
"Пережити втрату". 

Крім того, до кожного сеансу входять кілька зображень з порадами батькам, що охоплюють деякі теми тижня. 
Наставникам буде надана підтримка у вигляді Вказівок для наставників, постійного нагляду і відповідних процедур 
безпеки, щоб знизити ризики, пов'язані з наставництвом, і організувати ефективне звітування про проблеми безпеки.  

У цих матеріалах ми заради спрощення вживаємо термін "батьки". Проте ми розуміємо, що кращим терміном у 
багатьох ситуаціях може бути, наприклад, "опікуни", "названі батьки" або "родичі".  

 

 

  

                                                           
1 Parenting for Lifelong Health: https://ukraineparenting.web.ox.ac.uk/downloads та World Without Orphans, https://worldwithoutorphans.org/resources/war-time-
tips  
2 У цьому сеансі також використано ресурси Beyond Disaster — https://beyonddisaster.bible — підготовлені Інститутом зцілення травм (Trauma Healing Institute), що 
надає матеріали, які допомагають людям відновлюватися після природних і техногенних катастроф, інтегруючи найкращі практики в галузі психічного здоров'я в біблійні 
рамки. Ресурси для постраждалих, служб швидкого реагування і церков доступні кількома мовами.  

https://ukraineparenting.web.ox.ac.uk/downloads
https://worldwithoutorphans.org/resources/war-time-tips
https://worldwithoutorphans.org/resources/war-time-tips
https://beyonddisaster.bible/
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2. Ресурси, які вам знадобляться 
Інші ресурси, які вам треба буде використовувати в рамках програми: 

1. Вказівки для наставників: Їх треба дати наставникам прочитати, щоб вони могли звертатися до них, а в 
ідеалі бажано подати їх на тренінгу для наставників. У посібнику є розділи, виділені зеленим кольором, які 
ви можете доповнити інформацією з власної програми. Обов'язково оновіть зелені зони, перш ніж віддавати 
посібники наставникам.  

2. Кодекс поведінки наставника: Його можна знайти у Вказівках для наставників (Додаток 5), і кожен 
наставник повинен його прочитати, зрозуміти і погодитися з ним, перед тим як починати працювати з 
сім'ями. 

3. Інструкції з проведення бесід: Переконайтеся, що кожен наставник має копію цих інструкцій і добре 
розуміє їхній вміст. 

4. Доступ до застосунку "Стійкі сім'ї" (Resilient Families): У застосунку “Стійкі сім'ї” (Resilient Families) є всі 
поради батькам, а крім того учасники й наставники можуть у ньому відповісти на деякі запитання до 
сеансів. Усі наставники та учасники повинні завантажити застосунок перед початком роботи (див. окремий 
розділ про застосунок нижче). Якщо наставник з якоїсь причини не може отримати доступ до застосунку, він 
має вносити свої сеанси онлайн за www.resilientfamilies.viva.org. 

3. Приготування 
i. Розподіл ролей 

Координатор програми: Координатор програми буде відповідати за логістику програми. Він добирає волонтерів 
для участі в програмі наставництва. Він повинен бути контактною особою для кураторів наставників, а його ім'я та 
контактні дані мають бути вказані в спеціальному місці у Вказівках для наставників (с. 4). Координатору програми 
також треба буде розподілити ролі, зазначені нижче.  

Куратор(-и) наставників: Залежно від масштабу вашої програми, вам треба мати принаймні одного куратора 
наставників, який повинен бути контактною особою для групи наставників.  Ми рекомендуємо, щоб куратор 
наставників наглядав за не більше як 10 наставниками, тому якщо у вас більше ніж 10 наставників, варто поділити їх 
на групи і призначити ще одного куратора. Ім'я та контактні дані куратора наставників мають бути вказані в 
спеціально відведеному місці у Вказівках для наставників (с. 4). Вони будуть наглядати за наставниками, регулярно 
зустрічаючись з ними (в ідеалі між сеансами) і пропонуючи підтримку, коли потрібно.  

Інспектор з питань безпеки: Це може бути координатор програми або куратор наставників. Наставникам треба 
знати, що вони повинні повідомити цю особу про будь-які проблеми, пов'язані з безпекою. Її контактна інформація, 
знов-таки, має бути записана у Вказівках для наставників (с. 4). Інспектор з питань безпеки повинен пройти 
підготовку щодо безпеки дітей та вразливих дорослих, а ваша церква/організація повинна мати політику безпеки в 
письмовому вигляді. 

Наставники: Це люди, які будуть проводити сеанси з дітьми та сім'ями. В ідеалі це мають бути волонтери, яких знає 
ваша організація/церква і які вже пройшли підготовку з питань захисту дітей і роботи з дітьми. Основні 
характеристики наставника такі: 

• Має певний досвід роботи з дітьми та батьками 
• З ентузіазмом ставиться до роботи з дітьми та сім'ями 
• Відмінні комунікативні навички 

Кількість сімей, призначених наставникові, буде залежати від їхньої доступності, але не повинна перевищувати 
восьми для сеансів віч-на-віч на будь-якому етапі.  

http://www.resilientfamilies.viva.org/
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ii. Підготовка наставників 
В ідеалі вам слід запланувати короткий тренінг для своїх наставників до того, як вони почнуть зустрічі з сім'ями. 
Однак ми розуміємо, що в умовах конфлікту це не завжди легко чи можливо.  

Якщо підготовка можлива, вам треба взяти Вказівки для наставників за основу такої підготовки. Зокрема ви 
повинні включити в неї таке: 

• Перша психологічна допомога і формування життєвої стійкості в дітей: У посібнику для 
наставників є розділи про важливість формування життєвої стійкості в дітей та сімей (с. 2-3), а також 
про те, як надавати першу психологічну допомогу окремим особам до початку сеансів (Додаток 1). Ви 
повинні ознайомити наставників з цією інформацією і переконатися, що вони її розуміють. 

• Особиста стійкість: Багато наставників, можливо, самі борються з тим, що їм довелося пережити, а 
учасники також можуть поділитися з ними важкими історіями. Важливо, щоб наставники знали, як 
піклуватися про себе й розвивати свою особисту життєву стійкість. У Вказівках наставникам дається 
нагода подумати про те, як їм подбати про себе і розробити власний "план особистого добробуту" 
(Додатки 2а і 2б). Повинна бути змога виконати це під час тренінгу. 

• Безпека дітей і дорослих: Усі наставники повинні прочитати, підписати і зрозуміти політику безпеки 
вашої організації/церкви і кодекс поведінки, наведений у Додатку 5 до Вказівок для наставників, а 
також вони мають розуміти, як розпізнавати ознаки та симптоми знущання і як реагувати на випадки 
знущання (Додатки 3 і 4 у Вказівках для наставників). Подбайте про те, щоб ваш тренінг дав 
наставникам змогу зрозуміти кодекс поведінки і поставити запитання до нього. Усі наставники повинні 
підписати форму "Зобов'язання з питань безпеки" (Додаток 6).  

• Рекомендації: Будь ласка, подумайте про корисні контакти, які можуть знадобитися сім'ям, якщо їм 
буде потрібна додаткова підтримка або порада чи треба буде повідомити про проблеми з безпекою або 
попросити про допомогу. Ви можете у співпраці з наставниками та кураторами скласти список 
рекомендацій, використавши шаблон у Додатку 7 до Вказівок для наставників, щоб кожен наставник 
мав копію цих відомостей. 

• Розуміння теми бесіди: Хоч наставники мають інструкції до кожного сеансу, важливо, щоб вони 
розуміли проблеми, порушені в темах. Обов'язково поясніть наставникам, що коли вони не знають 
відповіді, треба впевнено про це сказати, запропонувати пошукати інформацію і надати її сім'ям під час 
наступного сеансу.  

• Розуміння застосунку "Стійкі сім'ї" (Resilient Families): Застосунок “Стійкі сім'ї” розроблено для того, 
щоб допомогти відстежувати масштаби охоплення програми та її вплив, а також надати учасникам 
доступ до порад батькам. Додаткову інформацію про застосунок див. у розділі нижче, а також у розділі 6 
Вказівок для наставників (с. 11-13). Переконайтеся, що наставники мають чітке уявлення про те, як і коли 
використовувати застосунок.  

• Практика: ви можете запропонувати наставникам попрактикуватися між собою в проведенні сеансів 
під час тренінгу, щоб вони ознайомилися зі змістом бесід. Або можете запропонувати наставникам 
попрактикуватися у використанні інструкцій з членами своїх родин, що може стати цікавим сімейним 
заняттям. 

Якщо підготовка неможлива, треба принаймні видати кожному наставникові копію Вказівок для наставників, які 
вони повинні уважно прочитати і, де вказано, підписати, щоб показати, що вони зрозуміли написане і згодні з усім.  

iii. Яким сім'ям варто брати участь? 
Імовірно, в цей час ви вже працюєте з людьми, постраждалими від конфлікту і переміщення. Подумайте про те, які 
сім'ї з найменшою ймовірністю матимуть доступ до інформації, або хто може найбільше потребувати підтримки або 
найбільше схильний до ризиків насильства чи торгівлі людьми. Один зі способів визначити найвразливіші сім'ї —
оцінити, скільком критеріям уразливості з наведеної таблиці вони відповідають (їх можна адаптувати до вашого 
контексту): 
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• Сім'ї, в яких, згідно з наявною інформацією, існує 
ризик домашнього насильства щодо батьків чи 
дітей 

• Сім'ї, що перебувають в особливо неврегульованих 
умовах — наприклад, у тимчасовому житлі 

• Сім'ї з дітьми, які не живуть зі своєю матір'ю чи 
батьком 

• Сім'ї, які живуть у злиднях або нездатні 
задовольнити свої повсякденні основні потреби 

• Сім'ї, які були розлучені через конфлікт  

• Сім'ї з одним із батьків 
• Великі сім'ї з більш ніж чотирма дітьми 
• Сім'ї, в яких жінка-опікун, або молода жінка, вагітна 

чи годує грудьми 
• Сім'ї, в яких є дитина, або хтось із батьків, з 

обмеженими можливостями 
• Сім'ї, в яких є дитина, або дорослий, із серйозними 

фізичними чи психічними розладами 
• Сім'ї, в яких основним опікуном є родич поважного 

віку

 

Відповідність одному або кільком із цих критеріїв може допомогти вам визначити, які сім'ї найвразливіші і можуть 
мати найбільшу користь від наставництва.  

Сім'ї також повинні мати принаймні одну дитину віком від 5 до 18 років для участі в частині проєкту, присвяченій 
наставленню дітей, якщо це можливо.  

Найкращі поради стосовно добору сімей на програму наставництва: 

• Складіть список сімей, яких ви хочете запросити до участі. Ви можете надіслати їм повідомлення або 
скористатися інструкцією до вступної бесіди. 

• Ви повинні мати згоду сімей на участь. Вступна бесіда дає змогу сім'ям вирішити, чи хочуть вони взяти 
участь. 

iv. Використання застосунку "Стійкі сім'ї" (Resilient Families) 
Організація Viva розробила застосунок для супроводу програми "Стійкі сім'ї". Застосунок так допомагає 
програмі: 

- Надає сім’ям доступ до "Порад батькам", прив’язаних до кожного сеансу, до яких вони можуть звернутися в 
будь-який час. 

- Дає батькам змогу записувати свої відповіді на деякі з дискусійних питань, щоб згодом поміркувати над 
ними, якщо вони будуть мати таке бажання.  

- Дозволяє організації Viva (і партнерській організації, що керує проєктом) зрозуміти, як використовуються 
сеанси, як вони впливають на родини і як можна покращити проєкт. Зібрані дані повністю анонімні і 
використовуються тільки з метою моніторингу та оцінки. 

Усім наставникам та батькам треба завантажити застосунок, який можна знайти, виконавши пошук “Resilient 
Families” (якщо мова їхнього телефону англійська), «Стійкі сім'ї» (якщо мова їхнього телефону українська) або 
«Стойкие Семьи» (якщо мова їхнього телефону російська) у Google Play або App Store. Застосунок можна 
завантажити безплатно. 

Під час першого відкриття програми наставникові або батькам пропонується ввести пароль. Ці паролі має надавати 
вам організація Viva або контактна особа з вашої організації. Будь ласка, зв'яжіться з ними, якщо ви не отримали їх, 
або напишіть сюди: info@viva.org  

Ви повинні передати ці паролі наставникам, щоб вони поділилися ними з батьками. Дуже важливо, щоб батьки 
використовували батьківський пароль, а наставники — пароль наставника.  

Дорослі та наставники повинні використовувати той самий телефон щоразу, коли беруть участь у сеансі.  

 

 

mailto:info@viva.org
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Хто які дані має вносити? 

Наставники повинні вносити основні відомості з усіх групових сеансів, які вони проводять з дорослими, натиснувши 
"Внести груповий сеанс для дорослих" і відповівши там на запитання.  

На батьківських сесіях віч-на-віч наставники нічого не вносять, хіба що дорослий учасник не може завантажити 
застосунок. У цьому випадку наставник може вносити відповіді замість дорослого, вибравши "Внести індивідуальний 
сеанс для батьків". 

На всіх сеансах з дітьми наставники повинні записувати відповіді на підкреслені запитання, натиснувши або "Внести 
груповий сеанс для дітей", або "Внести індивідуальний сеанс для дітей".  

Батьки повинні записувати власні відповіді на підкреслені запитання у сеансах для батьків, натиснувши на опцію 
"Запитання" в обговорюваній темі. 

Якщо наставник не може використовувати застосунок, він однаково може записувати сеанси, перейшовши за 
www.resilientfamilies.viva.org (яке також є у Вказівках для наставників). 

v. Механізм зворотного зв'язку і подання скарг 
Важливо, щоб сім'ї мали якийсь спосіб повідомити вас, якщо вони незадоволені тим, як з ними поводиться наставник, 
особливо тому, що інакше наставник буде їхньою єдиною точкою дотику з проєктом. Подбайте про те, щоб створити 
для цього механізм, наприклад: 

• Надати загальний номер телефону (наприклад, телефону вашої організації), за яким сім'ї можуть лишити 
будь-які відгуки (хороші чи погані) про програму і повідомити про будь-які проблеми.  

• Пояснити сім'ям, що в якийсь момент під час програми їм зателефонує координатор програми, щоб 
спитатися їхньої думки про сеанси. Прослідкуйте за цим і зателефонуйте принаймні одній родині від 
кожного наставника.  

4. Проведення програми 
i. Моніторинг сеансів 

Після того, як наставники пройдуть навчання, ви можете перевірити якість сеансів. Один зі способів зробити це — 
попросити наставника записати сеанс. Якщо він не проти це зробити, то повинен спочатку отримати дозвіл від сім'ї 
та від вас, координатора програми. 

Переконайтеся, що ваш механізм зворотного зв'язку і подання скарг працює, і швидко реагуйте на будь-які 
проблеми.  

 

ii. Безпека  
Переконайтеся, що інспектор з питань безпеки усвідомлює свою відповідальність за реагування на будь-які 
безпекові проблеми під час проєкту згідно з вашою політикою безпеки. У Додатку до цього документа є зразок 
форми Звіту про інцидент, який інспектор з питань безпеки може дати наставникові, якщо йому потрібно 
повідомити про проблему, пов'язану з безпекою. 

 

iii. Забезпечення нагляду та підтримки для наставників 
Цілком імовірно, що наставники самі будуть у складних обставинах і/або почують важкі історії від сімей. Куратор 
наставників повинен уміти розпізнавати ознаки стресу, тривоги або важкого долання труднощів у наставників і 
підтримувати їх у цей час.  

http://www.resilientfamilies.viva.org/
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Важливо, щоб наставники помічали в собі ознаки, які вказують на те, що їм важко або потрібна перерва. Заповнення 
Плану добробуту у Вказівках для наставників (Додаток 2б) може допомогти в цьому. Також корисно встановити 
схему перерв для наставників: наприклад, відпустка на кілька тижнів після завершення повного циклу сеансів 
наставництва. Підтримка колег і можливість разом поміркувати над проблемами теж можуть бути дуже корисні.  

Ознаки стресу, тривоги або важкого долання труднощів 

Вислуховування важких історій і життя в умовах конфлікту або ризику його виникнення так само можуть негативно 
позначитися на наставниках. Ми можемо помітити: 

• Фізичні ознаки, такі як труднощі зі сном, пере- або недоїдання, втома або нездатність зосередитися 
• Емоційні труднощі: часто плачемо або постійно сердимося 
• Духовні проблеми: почуваємося відірваними від Бога або наших звичайних духовних практик 
• Відірваність від нашої сім'ї або спільноти 
• Втрата здатності діставати задоволення від того, що ми зазвичай робимо заради задоволення 

Треба мати план дій, щоб надати собі певну підтримку, коли ми помітимо ці речі в собі. У Вказівках для наставників є 
кілька ідей з цього приводу.   

Мінімізація ризиків для психічного здоров'я наставника 

- Будьте проникливі в доборі наставників. Якщо потенційний наставник важко дає собі раду з труднощами 
або має серйозні проблеми з психічним здоров'ям, він може бути невідповідною людиною для ролі 
наставника. 

- Переконайтеся, що наставники склали план особистого добробуту (Додаток 2б до Вказівок для 
наставників). Важливо скласти план заздалегідь, щоб мати його напоготові в ту мить, коли вони зрозуміють, 
що їм важко. План добробуту — це "живий" документ, тому вони можуть вносити до нього зміни й 
доповнення в міру того, як знаходять те, що їм допомагає.  

- Переконайтеся, що наставники роблять перерви між серіями сеансів наставництва. Вони не повинні 
переходити відразу від однієї групи сімей до наступної. 

- Сповістіть наставників, як і коли вони можуть звернутися до куратора наставників по підтримку.  
- Регулярно зустрічайтеся з наставниками. Це може бути раз на тиждень із групою наставників. Під час цих 

зустрічей куратор наставників повинен: 
o Дати наставникам змогу поділитися тим, що йде добре, а що викликає труднощі на сеансах 
o Поговорити про будь-які складні ситуації, з якими стикаються підопічні сім'ї (але подбайте, щоб 

інформація залишилась анонімною) 
o Нагадати наставникам про свої особисті плани добробуту і переконайтеся, що вони вживають 

потрібних заходів для захисту власного психічного здоров'я й добробуту 
o Дати відповіді на всі запитання наставників 
o Заохотити наставників 
o Переконатися, що наставники дотримуються вказівок і успішно вносять сеанси 
o Обговорити теми (підтеми) бесід разом, перш ніж вони проведуть наступний сеанс 

- Ви можете так само створити групу обміну повідомленнями для кожної групи наставників, щоб вони 
могли підтримувати одне одного (має бути забезпечена належна конфіденційність, а особиста сімейна 
інформація не повинна передаватися в групі). 

Підтримка координатора програми і/або куратора наставників 

Крім наставників, бажано, щоб і куратор наставників та координатор програми могли розраховувати на якусь 
зовнішню підтримку. Наприклад, ви можете знайти психолога, психотерапевта або когось іншого, хто має досвід у 
сфері психічного здоров'я. Ця особа могла б консультувати куратора наставників/координатора програми, коли були 
порушені складні теми або коли виникають конкретні проблеми, які треба розв'язати.  
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5. Закінчити програму добре 
 

На підсумковому сеансі з сім'єю, як сказано в інструкції з проведення бесіди, наставник має спитати, чи потребує сім'я 
якоїсь додаткової підтримки. Наставник може подумати, чи доцільно через місяць перевірити, як сім'ям ведеться — 
по телефону або очно. Він також повинен дати сім'ям номери телефонів відповідних служб, щоб вони знали, кому 
дзвонити з різними питаннями. 

 

Можливо, варто подумати про подальші 
програми, які можна було б реалізувати. Якщо ви 
хочете далі працювати з сім'ями на 
довгостроковій основі, організація Viva має 
кілька програм, зорієнтованих на сім'ю, які ви 
могли б провести, наприклад, "Розуміти 
цінність дітей в Божих очах" (Understanding 
God’s Heart for Children) або "Бути сім'єю" 
(Being Family). Будь ласка, зв'яжіться з Viva, 
написавши на info@viva.org, щоб дізнатися 
більше про запуск цих програм або подібних до 
них. 

 

 

 

  

http://learn.viva.org/equip/understanding-gods-heart-for-children/
http://learn.viva.org/equip/understanding-gods-heart-for-children/
http://learn.viva.org/equip/being-family/
mailto:info@viva.org
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Додаток. Зразок звіту про інцидент 

 Частина перша — про вас  

Ваше прізвище та ім'я: 

Ваше відношення до людини (ймовірної жертви): 

Назва вашої організації/церкви: 

Частина друга — про людину, за яку ви хвилюєтесь або яка заявила про інцидент  

Прізвище та ім'я особи: 

Стать: 

Адреса особи: 

З ким особа живе?  

Дата народження/вік особи: 

Імена батьків/опікунів: 

Домашня адреса (і номер телефону, якщо є): 

Брати і сестри (якщо такі є): 

Частина третя — про те, що вас непокоїть 

Як виникло занепокоєння? 
• Чи було помічене або запідозрене знущання (кривда)?

• Чи була зроблена заява про знущання (кривду)?

• Чи дитина/доросла особа, що є під загрозою, повідомила про знущання (кривду)?

 Дата(-и), час, місце(-я) інциденту(-ів): 

Характер стурбованості/заяви: 

Ваші спостереження (наприклад, опис видимих синців, інших травм, емоційного стану людини тощо) 
Примітка: проводьте чітку різницю між фактами, думками (поглядами) і чутками 
(Можна додати схематичне зображення тіла, або мапу тіла) 
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Вказати чітко, що сказала ця особа і що сказали ви 
(запишіть фактичні дані, в разі необхідності продовжте на окремому аркуші) 
  
  
  

Будь-яка інша інформація: 
Наприклад, чи дитина/молода особа неповносправна? Чи має вона комунікативні проблеми або труднощі в 
навчанні? 
  
 
 Чи були залучені інші діти/дорослі? 
   
Контакти з працівниками третіх організацій/установ: дата, час, ім'я особи, з якою мали справу, і отримана 

консультація: 

  
 
Ваші дії (вжиті заходи): 

 

  

 Підпис _________________________________ 

Дата ____________________________________ 
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