CHILDREN’S ADMINISTRATION

Ερωτηματολόγιο αναφοράς
Reference Questionnaire

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/-ΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1. Πόσο καιρό γνωρίζετε τους αιτούντες;

2. Ποια είναι η σχέση σας με τους αιτούντες;

3. Πώς γνωρίσατε τους αιτούντες και πόσο συχνά έχετε επαφή μαζί τους;
4. Αν χρειαζόταν να αναθέσετε τη φροντίδα του παιδιού σας σε κάποιον, είτε για μικρό είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα,
θα νιώθατε άνετα να το δώσετε στους αιτούντες;
Ναι
Όχι
Γιατί ή γιατί όχι;

5. Περιγράψτε τις σχέσεις των αιτούντων μεταξύ τους και με άλλα άτομα (συγγενείς και φίλους).

6.

Περιγράψετε πώς διαχειρίζονται διαφωνίες και επιλύουν διαφορές οι αιτούντες.

7.

Περιγράψτε τις σχέσεις των αιτούντων με τα παιδιά.

8.

Περιγράψτε πώς επιβάλλουν την πειθαρχία στα παιδιά οι αιτούντες.

9. Πιστεύετε ότι αν ένα παιδί τοποθετηθεί στην οικογένεια των αιτούντων, θα είναι ευπρόσδεκτο και αποδεκτό από τα
παιδιά, τους φίλους και τους συγγενείς τους;
Ναι
Όχι
Γιατί ή γιατί όχι;

10. Αν ένα παιδί τοποθετηθεί στην οικογένεια των αιτούντων, θα τους δοθούν εκτενείς και εμπιστευτικές πληροφορίες για
την καταγωγή και το οικογενειακό ιστορικό του παιδιού.
Πιστεύετε ότι οι αιτούντες θα καταφέρουν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών;
Ναι
Όχι. Αν όχι, εξηγήστε γιατί:
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11. Τα περισσότερα παιδιά που τοποθετούνται σε μη συγγενικές τους οικογένειες έχουν κακοποιηθεί ή παραμεληθεί και
συχνά έχουν προβλήματα συμπεριφοράς και/ή ειδικές ανάγκες.
• Στο σπίτι των αιτούντων μήπως υπάρχει άτομο το οποίο έχει συμπεριφορές ή ειδικές ανάγκες που ενδέχεται να
καταστήσουν δύσκολη τη φροντίδα ενός παιδιού;

• Πώς πιστεύετε ότι θα αντεπεξέλθουν οι αιτούντες στο πρόσθετο άγχος που θα προκληθεί από την τοποθέτηση ενός
παιδιού στην οικογένειά τους; Αν οι αιτούντες έχουν παιδιά, πώς πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους το
νέο παιδί που θα έλθει στο σπίτι τους;

• Πιστεύετε ότι οι αιτούντες θα νιώσουν άνετα αν χρειαστεί να ζητήσουν την υποστήριξη ειδικών (για πρόσθετη
κατάρτιση ή συμβουλευτική);

• Τι συστήματα προσωπικής υποστήριξης έχουν οι αιτούντες; (Για παράδειγμα, πολλούς συγγενείς, αρωγούς από
δομές της εκκλησίας, φίλους κλπ)

• Συχνά οι μεγαλύτερες δυσκολίες προκύπτουν αφού περάσει κάποιο διάστημα παρουσίας του παιδιού στο σπίτι και
πάψει να θεωρείται «κάτι καινούριο» για την οικογένεια. Πιστεύετε ότι οι συγκεκριμένοι αιτούντες θα παρέμεναν
Ναι
Όχι
αφοσιωμένοι σε ένα παιδί που παρουσιάζει δύσκολες συμπεριφορές με την πάροδο του χρόνου;
Γιατί ή γιατί όχι;

12. Εξ όσων γνωρίζετε οι αιτούντες έχουν ή είχαν (τώρα ή στο παρελθόν) προβλήματα με:
Ναρκωτικά
Αλκοόλ
Μαριχουάνα Ζητήματα ψυχικής υγείας
Θυμό
Βίαιη συμπεριφορά/Ενδοοικογενειακή βία
Χρόνιες δυσκολίες λόγω της εργασίας τους ή λόγω ανεργίας
Κανένα από τα προαναφερόμενα
Αν επισημάνατε κάποιο πρόβλημα, εξηγήστε τι συνέβη:

13.

Θα συνιστούσατε τους αιτούντες ως κατάλληλα άτομα για την τοποθέτηση παιδιών στην οικογένειά τους;
Ναι
Όχι
Γιατί ή γιατί όχι;

14.

Υπάρχει κάτι άλλο που κρίνετε ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης για
τοποθέτηση παιδιών στην οικογένεια των συγκεκριμένων αιτούντων;

15.

Μπορούμε να σας τηλεφωνήσουμε αν έχουμε απορίες;

Ναι
(

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Όχι
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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