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Семейства на FSEPS: Социално изключване и места за безопасност

1. Въведение в инструментите за задълбочена оценка

Ресурсите са предоставени за помощ при изпълнението на програмата „Наше време” и не е задължително да ги използвате. 

Допълнителни дейности са осигурени от партньори, когато те смятат, че те са по-специфични в културно отношение.

Следващите оценки за жените и техните деца за присъединяване към програмата „Нашето време“ предоставят 

по-задълбочена оценка, която обхваща много по-широк кръг от въпроси и може да се използва, когато ключовият 

работник желае да оцени евентуални промени в семейната динамика или постижения. Следващите оценки ще 

отнемат приблизително 30 минути за завършване.

Тези оценки могат да повдигнат чувствителни въпроси, които изискват по-терапевтичен подход, където програмата „Нашето 

време“ би била една от предлаганите интервенции. Съществуват листове за оценка на първоначална, средна и крайна точка за 

жени и за техните деца. Можете да изберете да използвате и трите оценки или само оценката на началната и крайната точка.

Кой трябва да завърши първоначалните оценки?

Това трябва да бъде изпълнено от ключовия работник поотделно с всяка жена и поотделно с всяко нейно дете, което иска да 

се присъедини към програмата, преди да започне програмата „Нашето време“. Преди семействата да присъстват на 

програмата „Нашето време“, е важно да се гарантира, че е безопасно за тях и другите да бъдат включени. По-долу е даден 

списък на първоначалните въпроси за безопасност, за да се гарантира, че всички майки и техните деца са готови и в 

безопасност да завършат курса. Има пример за оценка на риска в (Приложение 9: Оценка на риска). Частта от формуляра за 

оценка на риска не трябва да включва децата.

Ключовият работник на семейството трябва да използва своята професионална преценка, за да реши дали е безопасно 

семейството да участва в програмата. Въпросите за оценка трябва да се използват като ръководство, а ключовият работник 

трябва да използва допълнителни въпроси, ако е необходимо, за да установи безопасността. Има пример за план за безопасност 

в Приложение 10. Местата на безопасност варират не само в отделните държави, но и в рамките на държавите и в рамките на 

организациите в зависимост от държавата, от която са жените и децата, които посещават групата.

Семейният кръг

Семейният кръг се попълва, като се използва информацията от майката. Оценката е разделена на петте теми, 

обхванати в програмата. Всеки раздел започва с въпрос, свързан с нашия семеен кръг, това е въпрос, който е 

класиран 1-10, като 1 е нисък / много проблеми и 10 е висок / няма проблеми в тази област. След това тази цифрова 

стойност се нанася върху кръга (Приложение 12) с помощта на червена писалка, в средата им се задават същите 

въпроси и стойностите се маркират от работника на клавишите в yellowpen и накрая се задават отново в края на 

програмата и се маркират със зелена писалка. Това трябва да даде наистина добро визуално обяснение на 

пътуването на семейството през програмата.

Записване на коментари

В основния раздел на формуляра е важно да се отбележат устни отговори или коментари, които са 

свързани със скалата (1-5), има място за това в полето под всеки въпрос. Например, ако на въпрос 

1 отговорът е много изолиран, основният работник отбелязва, че майката е заявила, че се чувства 

много сама и няма
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Семейства на FSEPS: Социално изключване и места за безопасност

парите или времето за посещение на семейството, тъй като те са толкова далеч и не е безопасно да се върнат в родния си град.

Съгласие за участие и подписване на формуляра за семейно съгласие за програмата „Нашето време“

Важно е да разберете както ключовият работник, така и майката и нейните деца ще се радват и програмата 

„Нашето време“ ще бъде полезна. Това трябва да включва разговор, при който жените и нейните деца могат да 

изразят своите желания и чувства относно присъединяването си към програмата. За да могат майката и нейните 

деца да направят информиран избор, би било полезно да обсъдят накратко съдържанието на програмата и това, 

което тя и нейните деца могат да се надяват да получат от участието си. Това може да се направи след 

първоначалните оценки с майката и всяко дете или преди. Ключовите области за обсъждане биха били: чувство 

на изолация; комуникация и уважение; изграждане на доверие; управление на емоциите и позитивното бъдеще. 

Също така би било добра идея да се каже, че програмата е за подобряване на отношенията между майката и 

нейните деца и за забавление заедно. Разделът в раздела за лична информация, който пита дали майката и 

нейните деца искат (или са готови) да участват в програмата, трябва да се използва за записване на решението 

им след дискусията с ключовия работник за програмата.

Ако майката и нейните деца искат да участват в програмата „Нашето време“, те трябва да се споразумеят и да подпишат 

Семейното споразумение (лист за съгласие) (Приложение 11).
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2. Основна лична информация

(Попълва се в началото на програмата от ключовия работник)

Важно е да запишете името и възрастта на децата в семейството и да разберете дали трябва да направите план за 

безопасност (вижте страница X за пример за план за безопасност).

Име на майка Име на дете 1: Възраст: Име

Дете 2:

Възраст:

на Име на дете 3: Възраст

Къде живее семейството Продължава ли извършителят да ви преследва, 

следва или тормози? *

Има ли текуща съдебна или 

полицейска акция?

От колко време живеете тук?

Има ли контакт между децата 

и извършителя? **

Чувствате ли, че вие   и вашите деца сте готови да участвате в 

програмата „Нашето време“?

Имате ли притеснения?

Ключов работник: Имате ли притеснения.

Име на ключовия работник: ………………………………

Знак: ………………………………………… .. Дата: ……………………… ..

* Ако отговорът е положителен, попълнете план за безопасност.

* * Ако отговорът е положителен, измислете начин за обсъждане или управление на участието в програмата и контакт с извършителя.
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Семейства на FSEPS: Социално изключване и места за безопасност

3. Първоначална оценка за майката

Изолация

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Колко изолиран се чувстваш?

10

(Не

изолиран

изобщо)

1

(Напълно

изолиран)

Трябва да помислите; Колко далеч сте се преместили от първоначалния си дом, колко контакти 

имате с приятели и семейство, колко добре сте създали нови мрежи за поддръжка, как 

организациите ви подкрепят, как добре сте се интегрирали в новата си общност.

Всички коментари:

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

1
Как бихте оценили вашите мрежи за поддръжка (хора, които могат да ви помогнат: приятели, семейство, съседи и т.н.)? 1

(Много

подкрепящ

мрежа)

5

(Неподдържащо

мрежа)

2 3 4

2
Знаете ли за местни услуги, групи или дейности?

1

(Много наясно)

5

(Изобщо не съм наясно)

2 3 4

3
Успяхте ли да създадете нови приятелства?

1

(Да, много

нови приятели)

1

(Да, много

нови приятели)

5

(Не нови приятели

изобщо

5

(Не нови приятели

изобщо)

2 3 4

4
Успявали ли са децата ви да създават нови приятелства?

2 3 4
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Комуникация и уважение

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Колко добре можете да общувате като семейство?

Трябва да помислите; колко добре общувате, можете ли да говорите с и с децата си, чувствате 

ли се уважавани от децата си и те от вас, можете ли да зададете ефективни правила и граници.

Всички коментари:

1

(Не много

Добре)

10

(Много

добре

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

5 Колко лесно или трудно ви е да общувате ефективно с децата си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

6 Колко лесно или трудно е за вас да говорите с децата си за насилието или малтретирането, на които те са били 

свидетели?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

7 Колко лесно или трудно е за децата ви да уважават вас и вашите правила?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

8 Колко лесно или трудно е за вас да зададете ефективни правила и граници за децата си?

5

(Много трудно)

(Много лесно) 2 3 4
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Семейства на FSEPS: Социално изключване и места за безопасност

Изграждане на доверие

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Как бихте оценили нивото на доверие в семейството си? 1

Трябва да помислите; могат ли децата ви да ви се доверят, могат ли да се доверят (Много

агенции, които ги подкрепят. лошо)

Всички коментари:

10

(Много

добре

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

9 Доколко чувствате, че вашите деца ви се доверяват?

1

(Много)

5

(Въобще не)

2 3 4

10 Колко чувствате другите хора да ви се доверяват?

1

(Много)

5

(Въобще не)

2 3 4

11. Колко лесно или трудно е за вас да се доверите на нови хора или агенции?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

12 Колко лесно или трудно е за децата ви да се доверят на нови хора или агенции?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4
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Управление на емоциите

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Колко добре вие   и вашето семейство управлявате и изразявате емоциите си?

1

(Не много

Добре)

10

(Много

добре)

Трябва да помислите; как реагирате на негативни изрази на емоции, способността ви да обсъждате как се 

чувствате всички, позитивни стратегии за справяне, които сте разработили.

Всички коментари:

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

13 Колко лесно или трудно ви е да изразявате емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

14. Колко лесно или трудно е за вас да разпознаете емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

15 Колко лесно или трудно е за децата ви да разпознаят емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много)

2 3 4

16. Колко лесно или трудно е за децата ви да изразят емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4
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Положителни фючърси

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Вашите чувства към бъдещето ви като семейство?

1

(Не много

Положителен)

10

(Много

Положителен)

Трябва да помислите колко сте способни да мислите позитивно за бъдещето, ако сте в състояние да се забавлявате и да се 

наслаждавате на времето като семейство, докато се възстановявате, колко сте способни да идентифицирате положително 

поведение в семейството си.

Всички коментари:

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

17 Колко лесно или трудно е сега да се забавлявате и да се наслаждавате със семейството си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

18. Колко лесно или трудно е за вашите деца да идентифицират позитиви за вас и вашето семейство?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

19. Колко лесно или трудно е за вас да постигнете цели, които сте си поставили?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

20. Колко лесно или трудно е да си представите положително и щастливо бъдеще за вашето семейство?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)
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4. Средство за оценка на средната точка за майките

Това трябва да завърши след сесия 4 на Програмата „Нашето време“, за да получите представа за това как се 

променят нагласите, мислите и чувствата по време на програмата. Ако семейството не е в състояние да завърши 

програмата, ние все още можем да наблюдаваме всякакви промени чрез оценката в средата. Моля, изчакайте до 

един час, за да завършите това с Майката на сигурно, лично и тихо място и не забравяйте да отбележите устни 

отговори или коментари, свързани със скалата (1-5), има място за това в рамките на полето под всеки въпрос.

Попълва се от ключовия работник

Фамилно име: …………………………………………

Как много сесии са посещавали семейството? ……………… ..

Кой от

тези

сесии

имат

семейство

Свършен?

(Моля те

отметка)

В който

сесии

те правят

удължаване

дейност?

(Моля те

отметка)

До каква степен смятате, че Майката се е ангажирала с програмата „Нашето време“? (Моля, оценете от 1-10, където 1 

= изобщо не е и 10 = много ангажиран)

Изолация Комуникация

и уважение

Сграда

Доверие

Управление

Емоции

Положителен

Фючърси

Изолация Комуникация

и уважение

Сграда

Доверие

Управление

Емоции

Положителен

Фючърси

Коментари:

Съгласете се с жените до каква степен вие и тя чувствате, че е участвала в програмата „Нашето време“? (Моля, оценете от 

1-10, където 1 = изобщо не е и 10 = много ангажиран). Малките деца могат да поставят усмивка или тъжно лице в тази 

кутия в зависимост от това дали са се насладили на програмата или не.

Коментари (високи точки, неща, които тя харесва, децата харесват и т.н.):

Име на ключовия работник: ………………………………

Знак: ………………………………………… .. Дата: ……………………… ..
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Изолация

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Колко изолиран се чувстваш?

10

(Не

изолиран

изобщо)

1

(Напълно

изолиран)

Трябва да помислите; Колко далеч сте се преместили от първоначалния си дом, колко контакти 

имате с приятели и семейство, колко добре сте създали нови мрежи за поддръжка, как 

организациите ви подкрепят, как добре сте се интегрирали в новата си общност.

Всички коментари:

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

1
Как бихте оценили вашите мрежи за поддръжка (хора, които могат да ви помогнат: приятели, семейство, съседи и т.н.)? 1

(Много

подкрепящ

мрежа)

5

(Неподдържащо

мрежа)

2 3 4

2
Знаете ли за местни услуги, групи или дейности?

1

(Много наясно)

5

(Изобщо не съм наясно)

2 3 4

3
Успяхте ли да създадете нови приятелства?

1

(Да, много

нови приятели)

5

(Не нови приятели

изобщо

2 3 4

4
Успявали ли са децата ви да създават нови приятелства?

1

(Да, много

нови приятели)

5

(Не нови приятели

изобщо)

2 3 4

Нашето време Програма | 12



Семейства на FSEPS: Социално изключване и места за безопасност

Комуникация и уважение

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Колко добре можете да общувате като семейство?

Трябва да помислите; колко добре общувате, можете ли да говорите с и с децата си, чувствате 

ли се уважавани от децата си и те от вас, можете ли да зададете ефективни правила и граници.

Всички коментари:

1

(Не много

Добре)

10

(Много

добре

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

5 Колко лесно или трудно ви е да общувате ефективно с децата си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

6 Колко лесно или трудно е за вас да говорите с децата си за насилието или малтретирането, на които те са били 

свидетели?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

7 Колко лесно или трудно е за децата ви да уважават вас и вашите правила?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

8 Колко лесно или трудно е за вас да зададете ефективни правила и граници за децата си?

5

(Много трудно)

(Много лесно) 2 3 4
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Изграждане на доверие

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Как бихте оценили нивото на доверие в семейството си? 1

Трябва да помислите; могат ли децата ви да ви се доверят, могат ли да се доверят (Много

агенции, които ги подкрепят. лошо)

Всички коментари:

10

(Много

добре

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

9 Доколко чувствате, че вашите деца ви се доверяват?

1

(Много)

5

(Въобще не)

2 3 4

10 Колко чувствате другите хора да ви се доверяват?

1

(Много)

5

(Въобще не)

2 3 4

11. Колко лесно или трудно е за вас да се доверите на нови хора или агенции?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

12 Колко лесно или трудно е за децата ви да се доверят на нови хора или агенции?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

Нашето време Програма | 14.



Семейства на FSEPS: Социално изключване и места за безопасност

Управление на емоциите

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Колко добре вие   и вашето семейство управлявате и изразявате емоциите си?

1

(Не много

Добре)

10

(Много

добре)

Трябва да помислите; как реагирате на негативни изрази на емоции, способността ви да обсъждате как се 

чувствате всички, позитивни стратегии за справяне, които сте разработили.

Всички коментари:

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

13 Колко лесно или трудно ви е да изразявате емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

14. Колко лесно или трудно е за вас да разпознаете емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

15 Колко лесно или трудно е за децата ви да разпознаят емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много)

2 3 4

16. Колко лесно или трудно е за децата ви да изразят емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4
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Положителни фючърси

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Вашите чувства към бъдещето ви като семейство?

1

(Не много

Положителен)

10

(Много

Положителен)

Трябва да помислите колко сте способни да мислите позитивно за бъдещето, ако сте в състояние да се забавлявате и да се 

наслаждавате на времето като семейство, докато се възстановявате, колко сте способни да идентифицирате положително 

поведение в семейството си.

Всички коментари:

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

17 Колко лесно или трудно е сега да се забавлявате и да се наслаждавате със семейството си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

18. Колко лесно или трудно е за вашите деца да идентифицират позитиви за вас и вашето семейство?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

19. Колко лесно или трудно е за вас да постигнете цели, които сте си поставили?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

20. Колко лесно или трудно е да си представите положително и щастливо бъдеще за вашето семейство?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)
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5. Инструмент за окончателна оценка за майките

Това трябва да приключи след сесия 8 на Програмата „Нашето време“, за да се получи представа за това как 

нагласите, мислите и чувствата са се променили по време на програмата и да ни позволи да се адаптираме и да 

развием нашето изпълнение на програмата. Моля, изчакайте до час, за да завършите това с Майката е безопасно, 

лично и тихо място и не забравяйте да си отбележите устни отговори или коментари, които са свързани със скалата 

(1-5), в кутията е предвидено място за това под всеки въпрос.

Попълва се от ключовия работник

Фамилно име: …………………………………………

Как много сесии са посещавали семейството? ……………… ..

Кой от

тези

сесии

имат

семейство

Свършен?

(Моля те

отметка)

В който

сесии

те правят

удължаване

дейност?

(Моля те

отметка)

До каква степен смятате, че Майката се е ангажирала с програмата „Нашето време“? (Моля, оценете от 1-10, където 1 

= изобщо не е и 10 = много ангажиран)

Изолация Комуникация

и уважение

Сграда

Доверие

Управление

Емоции

Положителен

Фючърси

Изолация Комуникация

и уважение

Сграда

Доверие

Управление

Емоции

Положителен

Фючърси

Коментари:

Съгласете се с жените до каква степен вие и тя чувствате, че е участвала в програмата „Нашето време“? (Моля, оценете от 

1-10, където 1 = изобщо не е и 10 = много ангажиран). Малките деца могат да поставят усмивка или тъжно лице в тази 

кутия в зависимост от това дали са се насладили на програмата или не.

Коментари (високи точки, неща, които тя харесва, децата харесват и т.н.):

Име на ключовия работник: ………………………………

Знак: ………………………………………… .. Дата: ……………………… ..
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Изолация

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Колко изолиран се чувстваш?

10

(Не

изолиран

изобщо)

1

(Напълно

изолиран)

Трябва да помислите; Колко далеч сте се преместили от първоначалния си дом, колко контакти 

имате с приятели и семейство, колко добре сте създали нови мрежи за поддръжка, как 

организациите ви подкрепят, как добре сте се интегрирали в новата си общност.

Всички коментари:

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

1
Как бихте оценили вашите мрежи за поддръжка (хора, които могат да ви помогнат: приятели, семейство, съседи и т.н.)? 1

(Много

подкрепящ

мрежа)

5

(Неподдържащо

мрежа)

2 3 4

2
Знаете ли за местните услуги и групи или дейности?

1

(Много наясно)

5

(Изобщо не съм наясно)

2 3 4

3
Успяхте ли да създадете нови приятелства?

1

(Да, много

нови приятели)

1

(Да, много

нови приятели)

5

(Не нови приятели

изобщо

5

(Не нови приятели

изобщо)

2 3 4

4
Успявали ли са децата ви да създават нови приятелства?

2 3 4
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Комуникация и уважение

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Колко добре можете да общувате като семейство?

Трябва да помислите; колко добре общувате, можете ли да говорите с и с децата си, чувствате 

ли се уважавани от децата си и те от вас, можете ли да зададете ефективни правила и граници.

Всички коментари:

1

(Не много

Добре)

10

(Много

добре

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

5 Колко лесно или трудно ви е да общувате ефективно с децата си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

6 Колко лесно или трудно е за вас да говорите с децата си за насилието или малтретирането, на които те са били 

свидетели?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

7 Колко лесно или трудно е за децата ви да уважават вас и вашите правила?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

8 Колко лесно или трудно е за вас да зададете ефективни правила и граници за децата си?

5

(Много трудно)

(Много лесно) 2 3 4
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Изграждане на доверие

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Как бихте оценили нивото на доверие в семейството си? 1

Трябва да помислите; могат ли децата ви да ви се доверят, могат ли да се доверят (Много

агенции, които ги подкрепят. лошо)

Всички коментари:

10

(Много

добре

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

9 Доколко чувствате, че вашите деца ви се доверяват?

1

(Много)

5

(Въобще не)

2 3 4

10 Колко чувствате другите хора да ви се доверяват?

1

(Много)

5

(Въобще не)

2 3 4

11. Колко лесно или трудно е за вас да се доверите на нови хора или агенции?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

12 Колко лесно или трудно е за децата ви да се доверят на нови хора или агенции?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4
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Управление на емоциите

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

Колко добре вие   и вашето семейство управлявате и изразявате емоциите си?

1

(Не много

Добре)

10

(Много

добре)

Трябва да помислите; как реагирате на негативни изрази на емоции, способността ви да обсъждате как се 

чувствате всички, позитивни стратегии за справяне, които сте разработили.

Всички коментари:

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

13 Колко лесно или трудно ви е да изразявате емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

14. Колко лесно или трудно е за вас да разпознаете емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

15 Колко лесно или трудно е за децата ви да разпознаят емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много)

2 3 4

16. Колко лесно или трудно е за децата ви да изразят емоциите си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

Положителни фючърси

Моля, отбележете номера, който най-добре представя вашата текуща ситуация

21 | Инструменти за задълбочена оценка



Семейства на FSEPS: Социално изключване и места за безопасност

Вашите чувства към бъдещето ви като семейство?

1

(Не много

Положителен)

10

(Много

Положителен)

Трябва да помислите колко сте способни да мислите позитивно за бъдещето, ако сте в състояние да се забавлявате и да се 

наслаждавате на времето като семейство, докато се възстановявате, колко сте способни да идентифицирате положително 

поведение в семейството си.

Всички коментари:

2 3 4 5 6 7 8 9

Брой

17 Колко лесно или трудно е сега да се забавлявате и да се наслаждавате със семейството си?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

18. Колко лесно или трудно е за вашите деца да идентифицират позитиви за вас и вашето семейство?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

19. Колко лесно или трудно е за вас да постигнете цели, които сте си поставили?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)

2 3 4

20. Колко лесно или трудно е да си представите положително и щастливо бъдеще за вашето семейство?

1

(Много лесно)

5

(Много трудно)
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6. Инструмент за първоначална оценка за деца

Кой трябва да попълни оценката?

Този формуляр за оценка трябва да бъде попълнен с детето и ключов работник 1: 1. Таблицата „Основна лична 

информация“ трябва да отговори на работника по поддръжката преди началото на курса.

Въпросната кутия е предназначена за всякакви коментари, които детето прави, когато обсъжда въпросите във 

формуляра и решава отговора, като избира кое лице най-добре описва как се чувства. Като алтернатива можете да 

пожелаете да имате 5 разпечатани лица и да помолите детето да избере по едно за всеки въпрос, който представя как се 

чувстват. По-големите деца може да пожелаят да четат и да пишат сами. Всяко дете трябва да се чувства изслушано.

Основна лична информация (Попълва се в началото на програмата)

Име: ………………………………………. Възраст: ………………………… .. Пол: …………………. Брой деца в 

семейството: …………………… ..

Владеене на език:

Чувствате ли, че детето е готово да участва в програмата?

Подписало ли е детето формуляра за съгласие (или е запознат с формуляра за съгласие)?

Моля, уверете се, че питате детето дали иска да се присъедини към програмата „Нашето време“ Отговор на детето: 

……………………………………………………………………………………… ……… ..
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Брой Много щастлив или

много добре

Не е щастлив,

не е зле

Много лошо или

много тъжно

Щастлив или добър Лошо или тъжно

1 Как се чувствате в убежището / на мястото, където живеете сега?

Брой Колко ти ...

2 ... смесете други деца и семейства, живеещи в убежището / където живеете сега?

Много Много Много Малко Въобще не

Много Много Не много Малко Нищо

3 ... Като къде живеете сега?

Брой Как се чувстваш относно… Не е щастлив,

не е зле

Много лошо или

много тъжно

Много щастлив Щастлив Лошо или тъжно

4 ... новите приятели, които сте създали там, където живеете сега?

5 ... семейството ти, с кого живееш сега?
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Номер Колко ти е лесно или трудно ... Много

лесно

лесно Не е лесно,

не е трудно

Трудно Много

трудно

6 ... да кажеш или покажеш на хората как се чувстваш?

7 ... да се концентрирам в училище?

8 ... да се концентрирам у дома?

9 ... да слушаш майка си?

10 ... да спазваш правилата на майка си?

11. ... да се довериш на майка си?
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Номер Колко ти е лесно или трудно ... Много

лесно

лесно Не е лесно,

не е трудно

Трудно Много

трудно

12 ... да знаеш с кого можеш да говориш и да получиш помощ?

13 ... да знаеш какво да правиш, когато се чувстваш тъжен, ядосан или разстроен?

14. ... да говорите с мама за вашите чувства и емоции?

15 ... да се забавлявате с мама?

16. ... да се забавлявате с вашите братя и / или сестри?

17 ... да мислим за щастлив и безопасен живот в бъдеще?
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7. Инструмент за оценка на средната точка за деца

Това трябва да завърши след сесия 4 на Програмата „Нашето време“, за да получите представа за 

това как се променят нагласите, мислите и чувствата по време на програмата. Ако семейството не е в 

състояние да завърши програмата, ние все още можем да наблюдаваме всякакви промени чрез 

оценката в средата. Моля, изчакайте до половин час, за да завършите това с детето на сигурно, лично 

и тихо място и не забравяйте да отбележите устни отговори или коментари, свързани със скалата 

(1-5), има място за това в полето под всеки въпрос.

Може да пожелаете да имате 5 разпечатани лица, за да обсъдите с децата, което всяко от тях означава, 

задайте им въпроса и те могат да изберат от 5-те лица пред тях, така че да не се налага да четат или попълват 

оценката сами. По-големите деца може да пожелаят да четат и да пишат сами. Всяко дете трябва да се 

чувства изслушано.

Семеен идентификационен номер: Това е уникален референтен номер за всяка майка, която посещава курса, 

децата ще имат свой собствен номер. Можем да използваме този номер, за да идентифицираме анонимно къде 

семейството е присъствало на програмата. Първите 2 букви са кодът на вашата държава, втората буква е вашият 

код на групата и след това семейният номер, например първата дама, която посещава курс във Великобритания в 

групата на Стафорд, ще бъде: GBS1

Попълва се от ключовия работник

Фамилно име: …………………………………………

Как много сесии е посещавало детето? ……………… ..

Кое от тези

сесии има

готово дете? (Моля те

отметка)

В кои сесии Isolation те правят 

разширение

дейност?

(Моля, отбележете)

До каква степен смятате, че детето се е ангажирало с програмата „Нашето време“? (Моля, оценете от 

1-10, където 1 = изобщо не е и 10 = много ангажиран)

Изолация Комуникационна сграда

и уважение Доверие

Управление

Емоции

Положителен

Фючърси

Комуникационна сграда

и уважение Доверие

Управление

Емоции

Положителен

Фючърси

Коментари:

Име на ключовия работник: ………………………………

Знак: ………………………………………… .. Дата: ……………………… ..
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1 Как се чувствате в убежището / на мястото, където живеете сега?

Брой Колко ти ...

2 ... смесете други деца и семейства, живеещи в убежището / където живеете сега?

Много Много Много Малко Въобще не

Много Много Не много Малко Нищо

3 ... Като къде живеете сега?

Брой Как се чувстваш относно… Не е щастлив,

не е зле

Много лошо или

много тъжно

Много щастлив Щастлив Лошо или тъжно

4 ... новите приятели, които сте създали там, където живеете сега?

5 ... семейството ти, с кого живееш сега?
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Номер Колко ти е лесно или трудно ... Много

лесно

лесно Не е лесно,

не е трудно

Трудно Много

трудно

6 ... да кажеш или покажеш на хората как се чувстваш?

7 ... да се концентрирам в училище?

8 ... да се концентрирам у дома?

9 ... да слушаш майка си?

10 ... да спазваш правилата на майка си?

11. ... да се довериш на майка си?
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Номер Колко ти е лесно или трудно ... Много

лесно

лесно Не е лесно,

не е трудно

Трудно Много

трудно

12 ... да знаеш с кого можеш да говориш и да получиш помощ?

13 ... да знаеш какво да правиш, когато се чувстваш тъжен, ядосан или разстроен?

14. ... да говорите с мама за вашите чувства и емоции?

15 ... да се забавлявате с мама?

16. ... да се забавлявате с вашите братя и / или сестри?

17 ... да мислим за щастлив и безопасен живот в бъдеще?
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8. Инструмент за окончателна оценка за деца

Това трябва да бъде завършено след сесия 8 от програмата „Нашето време“, за да придобием представа 

за това как нагласите, мислите и чувствата са се променили по време на програмата и да ни позволят да 

се адаптираме и да развием нашето изпълнение на програмата. Моля, изчакайте до един час, за да 

завършите това с Майката на сигурно, лично и тихо място и не забравяйте да отбележите устни отговори 

или коментари, свързани със скалата (1-5), има място за това в рамките на кутия под всеки въпрос.

Може да пожелаете да имате 5 разпечатани лица, за да обсъдите с децата какво означава всяко от тях, 

задайте им въпроса и те могат да изберат от 5-те лица пред тях, така че да не се нуждаят сами да четат или 

попълват оценката. По-големите деца може да пожелаят да четат и да пишат сами. Всяко дете трябва да се 

чувства изслушано.

Попълва се от ключовия работник

Фамилно име: …………………………………………

Как много сесии е посещавало детето? ……………… ..

Кое от тези

сесии има

готово дете? (Моля те

отметка)

В кои сесии Isolation те правят 

разширение

дейност?

(Моля, отбележете)

До каква степен смятате, че детето се е ангажирало с програмата „Нашето време“? (Моля, оценете от 

1-10, където 1 = изобщо не е и 10 = много ангажиран)

Изолация Комуникационна сграда

и уважение Доверие

Управление

Емоции

Положителен

Фючърси

Комуникационна сграда

и уважение Доверие

Управление

Емоции

Положителен

Фючърси

Коментари:

Име на ключовия работник: ………………………………

Знак: ………………………………………… .. Дата: ……………………… ..
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1 Как се чувствате в убежището / на мястото, където живеете сега?

Брой Колко ти ...

2 ... смесете други деца и семейства, живеещи в убежището / където живеете сега?

Много Много Много Малко Въобще не

Много Много Не много Малко Нищо

3 ... Като къде живеете сега?

Брой Как се чувстваш относно… Не е щастлив,

не е зле

Много лошо или

много тъжно

Много щастлив Щастлив Лошо или тъжно

4 ... новите приятели, които сте създали там, където живеете сега?

5 ... семейството ти, с кого живееш сега?

Нашето време Програма | 32



Семейства на FSEPS: Социално изключване и места за безопасност

Номер Колко ти е лесно или трудно ... Много

лесно

лесно Не е лесно,

не е трудно

Трудно Много

трудно

6 ... да кажеш или покажеш на хората как се чувстваш?

7 ... да се концентрирам в училище?

8 ... да се концентрирам у дома?

9 ... да слушаш майка си?

10 ... да спазваш правилата на майка си?

11. ... да се довериш на майка си?
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Номер Колко ти е лесно или трудно ... Много

лесно

лесно Не е лесно,

не е трудно

Трудно Много

трудно

12 ... да знаеш с кого можеш да говориш и да получиш помощ?

13 ... да знаеш какво да правиш, когато се чувстваш тъжен, ядосан или разстроен?

14. ... да говорите с мама за вашите чувства и емоции?

15 ... да се забавлявате с мама?

16. ... да се забавлявате с вашите братя и / или сестри?

17 ... да мислим за щастлив и безопасен живот в бъдеще?
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Приложение 9: Програма за оценка на риска по наше време

1) Отделени ли сте от партньора си насилник?

o Да ( може да се обмисли за курса)

o Не ( не трябва да се има предвид за курса)

2) Вие или вашите деца все още поддържате ли контакт с вашия насилник?

o Да

o Не

2б) Контактът осъществява ли се на безопасно и организирано място? (съд, център за контакти, училище)

o Да

o Не

2в) Къде възниква контакт?

2г) Колко често възниква контакт?

2д) Възможно ли е децата ви да обсъдят присъствието си в програмата с извършителя?

o Да ( Помислете как този риск може да бъде сведен до минимум, преди да се присъедините към програмата)

o Не

3) Чувствате ли се в безопасност, когато възникне контакт?

o Да

o Не ( попълнете план за безопасност)

5) Вашият партньор-насилник следва ли ви, преследва ли ви или ви тормози?

o Да ( попълнете план за безопасност)

o Не

5б) Съобщавали ли сте за това на полицията?

o Да

o Не ( насърчавайте да докладвате поведение на полицията)

6) Вашите партньори, които злоупотребяват, са били подчертани от агенции като високорискови (MARAC)

o Да ( попълнете план за безопасност)

o Не

7) Задължително ли е присъствието ви в програмата „Нашето време“?

o Да

o Не

8) Знае ли вашият насилник планът ви да присъства на програмата „Нашето време“?

o Да ( попълнете план за безопасност)

o Не

9) Смятате ли, че участието в програмата „Нашето време“ ще увеличи риска от по-нататъшно насилие или злоупотреба?

o Да ( Ако рисковете не могат да бъдат сведени до минимум или управлявани, тогава те може да не са подходящи за

програма)

o Не
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Приложение 10: План за безопасност - нашата програма за времето

Поддържане на безопасност преди да присъствате на програмата:

Кой знае, че ще присъствате?

Кой е наясно с мястото и времето?

Какво ще кажете на децата за разговор с извършителя за програмата?

Ако сте преследвани, следени или тормозени, помислете как извършителят прави това (шпионско износване, проследяващи устройства, камери, 

принуждаване на деца).

Проверявали ли сте всичките си мобилни телефони за шпионско износване и приложения за проследяване?

Били ли сте премествали автомобила си за проследяващи устройства?

Проверен ли е домът ви за грешки / оборудване за слушане?

Поддържане на безопасно пътуване до и от програмата:

Как ще стигнете безопасно до и от мястото?

Инсталирали ли сте приложение за безопасност като ярко небе или пазител?

Какво ще направите, ако видите извършителя? (влезте в магазин или обществено помещение, в което има видеонаблюдение, обадете се на 999 

или помолете служител да направи това, използвайте приложението си, за да запишете инцидента и или се обадете / изпратете съобщение на 

вашия авариен контакт)

Проверете маршрута преди да посетите курса.

Бъдете наясно, когато пътувате от и до мястото. Помислете за това да държите качулката надолу, да не носите никакви слушалки и да 

поддържате телефона си достъпен през цялото време.
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Приложение 11: Семейно споразумение (лист за съгласие)

Семеен договор

„Нашето време“ е забавен 8-седмичен курс с много дейности, в които да участвате като семейство. Има какво да правите и да опитате у дома, 

извън програмата също.

Тъй като програмата „Нашето време“ е нещо, което семействата могат да изберат да участват, ние искаме да сме сигурни, че разбирате 

какво включва. Като семейство (ще отида) прочетете изявленията и вие трябва да вземете решение като семейство за присъединяване към 

програмата или не. В дъното, ако сте съгласни с изявленията, моля напишете или подпишете имената си.

Брой Въпрос

Да Не

1

Разбирате ли, че имате избор дали да участвате?

Разбирате ли, че можете да промените мнението си за участие в програмата по всяко време и 

че всичко, което трябва да направите, е да говорите с член на персонала?

2

Съгласни ли сте да се опитате да присъствате на всички 8 сесии и да уведомите персонала, ако не 

можете?

3

4

Съгласни ли сте да следвате груповите правила?

Съгласни ли сте да се опитате да се присъедините към толкова много дейности, колкото сте способни 

или удобни?

5

Съгласни ли сте да говорите с член на персонала, ако сте разстроени или откриете нещо 

трудно?

6

Съгласни ли сте, че могат да се използват ваши снимки, стига да не можете да бъдете 

идентифицирани от тях?

7

Съгласни ли сте, че направените от вас снимки и занаяти могат да се използват, за да покажат на 

други хора какво сме направили и вашите имена няма да бъдат на тях?

8

Разбирате ли, че информацията за вашето участие в групата ще бъде използвана, но че 

няма да можете да бъдете идентифицирани?
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Членове на семейството:

Искаш ли да

да участват?
Секс

Участници

Имена
Възраст

Да Не

Мама:

Деца 1:

Деца 2:

Деца 3:

Деца 4:

Деца 5:

Всички служители, участващи в програма „Нашето време“ ще:

-

-

-

-

-

-

Поддържайте поверителността на участниците. Насърчавайте участието на 

всички жени и деца. Подкрепете правото си да изберете да участвате в 

дейности. Оспорвайте негативните нагласи и поведения в групата. 

Поддържайте безопасността и сигурността на семейството.

Направете това забавно и положително изживяване за семействата.

Дата: ……………................…...... Място: ..............................

Подпис на майката: ……………… ........... Подпис на професионалиста: ....................... ...........
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Приложение 12: Инструмент за оценка на семейния кръг
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