CHILDREN’S ADMINISTRATION

Анкета особи, що рекомендує заявника(-ів)
Reference Questionnaire
ЗАЯВНИК(И)
ОСОБА, ЩО РЕКОМЕНДУЄ ЗАЯВНИКА(-ІВ)

1.

Як довго ви знаєте заявника(-ів)?

2.

Яке відношення ви маєте до заявника(-ів)?

3.

Звідки ви знаєте заявника(-ів), та з якою періодичністю ви контактуєте?

4.

Якщо вам було б потрібно знайти когось, хто б доглянув би вашу дитину, на короткий чи на довгий термін, чи звернулися б
ви до заявника(-ів)?
Так
Ні
Поясніть чому так, або чому ні.

5. Опишіть, які стосунки має(-ють) заявник(и) одне з одним та з іншими (з сім'єю, друзями).

6.

Опишіть, яким чином заявник(и) розв'язує(-ють) суперечки та врегульовує(-ють) ситуації, що виникли через розбіжності.

7.

Зазначте відношення заявника(-ів) до дітей.

8.

Опишіть, яким чином заявник(-и) підтримують дисципліну серед дітей.

9.

Чи вважаєте ви, що дитина, розміщена на виховання у родині заявника(-ів), буде привітно зустрінута та прийнята дітьми,
друзями та родичами заявника(-ів)?
Так
Ні
Поясніть чому так, або чому ні.

10. Відносно дитини, якщо її буде розміщено в родині заявника(-ів), останньому(-им) буде надано детальну конфіденційну
інформацію щодо її біографії та народження.
Чи вважаєте ви, що заявник(и) підтримуватиме(-муть) конфіденційність цієї інформації?
Так
Ні. Якщо ні, поясніть:
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11. Більшість дітей, що розміщуються на виховання поза родиною, раніше зіткалися з насильством або відсутністю належної
уваги, і часто-густо мають проблеми з поведінкою та/або особливі потреби.
 Чи є в родині хтось, чиї поведінкові/психічні особливості або особливі потреби заважатимуть належному піклуванню про
дитину?

 Яким чином, на вашу думку, заявник(-и) реагуватиме(-уть) на додатковий стрес, викликаний розміщенням дитини в
його/їхній родині? Якщо в заявника(-ів) є власні діти, яким чином, на вашу думку, ці діти реагуватимуть на нову дитину,
що з'явилась в їхній родині?

 На вашу думку, чи звертатиметься(-уться) заявник(и) по допомогу спеціалістів (додаткова підготовка або консультації)?

 Які системи персональної підтримки заявник(и) використувує(-ють)? (Розширена родина, церква, друзі тощо)

 Часто найскладніші часи трапляються після того, як дитина вже деякий час прожила в родині, та відчуття «нового»
зникло. Чи вважаєте ви, що заявник(и) залише(а)ться вірним(и) інтересам дитини, яка, з часом, демонструватиме
Так
Ні
специфічну поведінку?
Поясніть чому так, або чому ні.

12.

Чи відомо вам, що заявник(и) зтикався(-лися) з певними проблемами (зараз чи раніше), які пов'язані з:
Наркотиками
Алкоголем
Марихуаною
Психічним захворюванням
Нападами гніву
Жорстокою поведінкою/побутовим насильством
Постійними труднощами з роботою або безробіттям
Нічого з зазначеного вище
Якщо ви відмітили хоча б один пункт, наведіть пояснення:

13.

Чи рекомендували б ви родину заявника(-ів) для розміщення дітей?
Поясніть чому так, або чому ні.

14.

Чи є ще щось, на що ми мусимо звернути увагу, приймаючи рішення про розміщення дітей в родині заявника(-ів)?

15.

Чи можемо ми зателефонувати вам, якщо в нас виникнуть питання?

(
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