Mobiliosios komandos darbo
organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Rizikos ir saugumo veiksnių šeimoje vertinimo klausimyno forma)
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
__________________________________________
(teritorinio skyriaus pavadinimas)
RIZIKOS IR SAUGUMO VEIKSNIŲ ŠEIMOJE VERTINIMO KLAUSIMYNAS
________________ Nr. ________________
(data)
1. Bendra informacija apie šeimą* ir šeimai reikšmingus asmenis
* Šeima – vaikas (-ai), vaiko tėvas / motina, tėvo sutuoktinė / sugyventinė, motinos sutuoktinis /
sugyventinis (vardas, pavardė, gimimo data, užsiėmimas, kita svarbi informacija)
(5–6 klausimyno dalis rekomenduojama pildyti vertinant kiekvieną šeimos narį atskirai)
Vaikas (-ai)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tėvas____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Motina___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Seneliai_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Kiti suaugę asmenys_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Šeimos narių įvardytos problemos (pažymėkite tinkamą (-us) variantą (-us)
(T – tėvo vaidmenį atliekantis suaugęs asmuo; M – motinos vaidmenį atliekantis suaugęs asmuo)
T M
□ □ Problemos darbe
Tėvo ir (ar) motinos vaidmenį
□ □ Depresija
□ □ Nedarbas
atliekančių suaugusių asmenų
□ □ Beviltiškumas
□ □ Poros tarpusavio
išsakytos problemos, susijusios su
□ □ Nerimas
santykių problemos
vaiku (-ais)
□ □ Pyktis
□ □ Tėvų ir vaikų
□ Suprastėję mokymosi rezultatai
□ □ Netektis
konfliktai
□ Pamokų praleidinėjimas
□ □ Mintys apie savižudybę
□ □ Prisitaikymas po
□ Nesutarimai su bendraamžiais
□ □ Buvę bandymai nusižudyti skyrybų
□ Prieštaraujantis elgesys
□ □ Smurtas artimoje aplinkoje □ □ Prisitaikymas kitoje □ Hiperaktyvumas
□ □ Alkoholio vartojimas
santuokoje
□ Agresyvus elgesys
□ □ Narkotikų vartojimas
□ □ Teisinės problemos □ Emocijų nevaldymas
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□ □ Kita________________________________________
Detalizuokite
_______________________________________________
_______________________________________________

□ Patyčios iš vaiko
□ Vaiko atstūmimas
□ Dažni susirgimai
□ Kita__________________________
_______________________________

Tėvo, motinos vaidmenį atliekančių suaugusių asmenų reakcija į smurtą prieš vaiką (-us)
(T – tėvo vaidmenį atliekantis suaugęs asmuo; M – motinos vaidmenį atliekantis suaugęs asmuo)
T
□
□
□
□
□
□

M
□ Neigia smurtą
□ Kaltina vaiką
□ Nekaltina vaiko
□ Kaltina vienas kitą
□ Kaltina aplinką
□ Išgyvena ir gailisi

3. Išorinių ir vidinių veiksnių vertinimas (pažymėkite tinkamą (-us) variantą (-us)
Išoriniai ir vidiniai veiksniai, į kuriuos atsižvelgta vertinant šeimos narių būseną
□ Amžius
□ Religija
□ Diagnozuota daugiau nei viena liga
□ Lytis
□ Ekonomika
□ Priklausomybė
□ Šeimos pokyčiai
□ Imigracija
□ Kognityviniai gebėjimai
□ Kultūra
□ Emigracija
□ Kita______________________
□ Trauma
□ Kalba
4. Problemos, lemiančios esamus sunkumus (pažymėkite tinkamą (-us) variantą (-us)
□ Problemos artimoje aplinkoje
□ Ekonominės problemos
□ Problemos, susijusios su socialine aplinka
□ Problemos dėl sveikatos priežiūros
□ Darbo problemos
□ Problemos, susijusios su teisėsauga
□ Užimtumo problemos
□ Kitos psichosocialinės problemos
□ Gyvenamojo būsto problemos
Detalizuokite
_______________________________________
5. Individualus vaiko tėvo, vaiko motinos
sutuoktinio / vaiko motinos sugyventinio
vertinimas (pažymėkite tinkamą (-us)
variantą (-us)
Traumos požymiai
□ Nėra
□ Stiprūs (dideli elgesio ir emocijų pokyčiai,
pakitę santykiai su aplinka (tinkamą pabraukite)
□ Lėtiniai (ilgalaikiai fizinės savijautos, emocijų
ir elgesio pasikeitimai (tinkamą pabraukite)
□ Miego sutrikimai
□ Padidėjęs budrumas
□ Košmariški sapnai
□ Atsiribojimas
□ Emocinis sąstingis
□ Kita__________________

5. Individualus vaiko motinos, vaiko tėvo
sutuoktinės / vaiko tėvo sugyventinės
vertinimas (pažymėkite tinkamą (-us)
variantą (-us)
Traumos požymiai
□ Nėra
□ Stiprūs (dideli elgesio ir emocijų pokyčiai,
pakitę santykiai su aplinka (tinkamą pabraukite)
□ Lėtiniai (ilgalaikiai fizinės savijautos, emocijų
ir elgesio pasikeitimai (tinkamą pabraukite)
□ Miego sutrikimai
□ Padidėjęs budrumas
□ Košmariški sapnai
□ Atsiribojimas
□ Emocinis sąstingis
□ Kita__________________
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Gebėjimas valdyti emocijas ir stresą
□ Geba valdytis
□ Permainingos emocijos (greita emocijų kaita,
nuotaikų nepastovumas)
□ Išreikštos (dramatiškos) emocijos
□ Nuolatinis susirūpinimas
□ Panikos atakos
□ Sujaudinimas (pavyzdžiui, greita kalba)
□ Atsiribojimas
□ Patologinė baimė
□ Nerimastingumas (pavyzdžiui, padidėjęs
aktyvumas)
□ Impulsyvumas
□ Įniršio priepuoliai
□ Taisyklių nepaisymas
□ Yra buvę smurto protrūkių (pavyzdžiui, prieš
kitą asmenį, gyvūną ir kt.)
□ Mažai energijos
□ Kita__________________________________

Gebėjimas valdyti emocijas ir stresą
□ Geba valdytis
□ Permainingos emocijos (greita emocijų kaita,
nuotaikų nepastovumas)
□ Išreikštos (dramatiškos) emocijos
□ Nuolatinis susirūpinimas
□ Panikos atakos
□ Sujaudinimas (pavyzdžiui, greita kalba)
□ Atsiribojimas
□ Patologinė baimė
□ Nerimastingumas (pavyzdžiui, padidėjęs
aktyvumas)
□ Impulsyvumas
□ Įniršio priepuoliai
□ Taisyklių nepaisymas
□ Yra buvę smurto protrūkių (pavyzdžiui, prieš
kitą asmenį, gyvūną ir kt.)
□ Mažai energijos
□ Kita__________________________________

Ar dėl sveikatos sutrikimų yra / buvo skirtas
gydymas?
□ Taip
□ Šiuo metu skirtas
□ Praeityje, kada _______________________
□ Ne
□ Nežinoma

Ar dėl sveikatos sutrikimų yra / buvo skirtas
gydymas?
□ Taip
□ Šiuo metu skirtas
□ Praeityje, kada_________________________
□ Ne
□ Nežinoma

Ar taikomas / taikytas psichiatro paskirtas
gydymas?
□ Taip
□ Šiuo metu skirtas
□ Praeityje, kada_________________________
□ Nežinoma

Ar taikomas / taikytas psichiatro paskirtas
gydymas?
□ Taip
□ Šiuo metu skirtas
□ Praeityje, kada_________________________
□ Nežinoma

Medikamentai
Ar turintis psichikos sveikatos sutrikimų asmuo
vartoja / vartojo psichotropinius vaistus?
□ Taip
□ Šiuo metu paskirtas______________________
□ Praeityje, kada_________________________
□ Ne
□ Nežinoma
Detalizuokite (medikamento pavadinimas, nuo
kada vartoja)
_______________________________________
____
6. Rizikos įvertinimas (pažymėkite tinkamą (-us)
variantą (-us)
Polinkis į savižudybę
□ Nėra
□ Neigia

Medikamentai
Ar turintis psichikos sveikatos sutrikimų asmuo
vartoja / vartojo psichotropinius vaistus?
□ Taip
□ Šiuo metu paskirtas_____________________
□ Praeityje, kada_________________________
□ Ne
□ Nežinoma
Detalizuokite (medikamento pavadinimas, nuo
kada vartoja)
_______________________________________
___
6. Rizikos įvertinimas (pažymėkite tinkamą (-us)
variantą (-us)
Polinkis į savižudybę
□ Nėra
□ Neigia
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□ Aktyvios mintys
□ Ketinimai neturint plano
□ Ketinimai turint priemonių
□ Mintys per pastaruosius metus
□ Bandymai per pastaruosius metus
□ Savižudybės šeimoje / giminėje (tinkamą
pabraukite)

□ Aktyvios mintys
□ Ketinimai neturint plano
□ Ketinimai turint priemonių
□ Mintys per pastaruosius metus
□ Bandymai per pastaruosius metus
□ Savižudybės šeimoje / giminėje (tinkamą
pabraukite)

Priklausomybės
Priklausomybė nuo alkoholio
□ Nėra
□ Neigia
□ Praeityje, kada_________________________
□ Šiuo metu
Dažnumas / trukmė_______________________

Priklausomybės
Priklausomybė nuo alkoholio
□ Nėra
□ Neigia
□ Praeityje, kada_________________________
□ Šiuo metu
Dažnumas / trukmė______________________

Priklausomybė nuo narkotikų
□ Nėra
□ Neigia
□ Praeityje, kada_________________________
□ Šiuo metu
Detalizuokite (įvardykite
medžiagą)_______________________________
Dažnumas / trukmė________________________

Priklausomybė nuo narkotikų
□ Nėra
□ Neigia
□ Praeityje, kada_________________________
□ Šiuo metu
Detalizuokite (įvardykite
medžiagą)______________________________
Dažnumas / trukmė_______________________

Kitos priklausomybės (nuo lošimų, interneto,
santykių, gydytojo nepaskirtų psichotropinių
medžiagų ir kitų medikamentų, inhaliatoriaus,
lakiųjų medžiagų ir psichoaktyviųjų medžiagų)
□ Nėra
□ Neigia
□ Praeityje, kada_________________________
□ Šiuo metu
Detalizuokite (įvardykite priklausomybės formą
ir nurodykite jos pradžią)
_______________________________________

Kitos priklausomybės (nuo lošimų, interneto,
santykių, gydytojo nepaskirtų psichotropinių
medžiagų ir kitų medikamentų, inhaliatoriaus,
lakiųjų medžiagų ir psichoaktyviųjų medžiagų)
□ Nėra
□ Neigia
□ Praeityje, kada_________________________
□ Šiuo metu
Detalizuokite (įvardykite priklausomybės formą
ir nurodykite jos pradžią)
_______________________________________

Dažnumas / trukmė________________________

Dažnumas / trukmė_______________________

7. Smurtas ir kiti rizikos veiksniai šeimoje (pažymėkite tinkamą (-us) variantą (-us)
□ Yra
Suaugusiojo savęs žalojimas
□ Nėra
□ Šiuo metu
Jei yra:
□ Anksčiau, kai________________________
Patiriamas smurtas artimoje aplinkoje
Detalizuokite (kuris iš vaiko tėvų ar vaiko tėvo
□ Seksualinis
sutuoktinė / sugyventinė, vaiko motinos
□ Fizinis
sutuoktinis / sugyventinis žalojasi)
□ Psichologinis
_______________________________________
□ Ekonominis
□ Neigia
□ Neigia
Detalizuokite (kuris iš vaiko tėvų ar vaiko tėvo
Vaiko patirtas smurtas
sutuoktinė / sugyventinė, vaiko motinos
□ Seksualinis
sutuoktinis / sugyventinis patiria)
□ Fizinis

5
_______________________________________
Suaugusiojo vaikystėje patirtas smurtas
□ Seksualinis
□ Fizinis
□ Psichologinis
□ Nepriežiūra
□ Neigia
Detalizuokite (kuris iš vaiko tėvų ar vaiko tėvo
sutuoktinė / sugyventinė, vaiko motinos
sutuoktinis / sugyventinis patyrė)
_______________________________________
Suaugusiojo patirtas smurtas
□ Seksualinis
□ Fizinis
□ Psichologinis
□ (Galima) prekybos žmonėmis auka
□ Neigia
Detalizuokite (kuris iš vaiko tėvų ar vaiko tėvo
sutuoktinė / sugyventinė, vaiko motinos
sutuoktinis / sugyventinis patyrė)
_______________________________________

□ Psichologinis
□ Nepriežiūra
□ Smurto artimoje aplinkoje liudininkas
□ Gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta
□ (Galima) prekybos žmonėmis auka
□ Neigia
Smurtavo prieš vaiką
□ Šeimos nariai
□ Kiti asmenys
Detalizuokite (kur, kada ir kas smurtavo prieš
vaiką)
_______________________________________

8. Medicinos pagalbos poreikis (pažymėkite tinkamą (-us) variantą (-us)
□ Sveikatos pablogėjimas
Sritys, kurioms turi įtakos sutrikimas (-ai)
□ Tikėtinas sveikatos pablogėjimas
□ Kasdienė veikla
□ Socialiniai santykiai
□ Sveikata
□ Darbas
□ Mokymasis
□ Kita_________________________________
Detalizuokite (aprašykite vaiko tėvo / motinos, tėvo sutuoktinės / sugyventinės, motinos sutuoktinio /
sugyventinio medicinos pagalbos poreikį ir sveikatos sutrikimų sritis)
________________________________________________________________________________
9. Saugumo rodikliai (pažymėkite tinkamą (-us) variantą (-us)
□ Yra bent vienas asmuo, kuris palaiko
□ Siekia mažiau bendrauti su žmonėmis, kurie
Detalizuokite
daro neigiamą įtaką jų elgesiui
_______________________________________ Detalizuokite
_______________________________________
□ Geba įvardyti konkrečias priežastis, kodėl
verta / reikia gyventi, nežaloti savęs / kitų, vengti □ Sutinka priimti intensyvią mobiliosios
smurtinio elgesio
komandos pagalbą
Detalizuokite
Detalizuokite
_______________________________________ _______________________________________
□ Tikisi, kad pavyks įveikti esamas problemas
(pavyzdžiui, viliasi, kad pavyks susigrąžinti
vaiką (-us)
Detalizuokite
_______________________________________

□ Apgalvoja alternatyvas, kad išvengtų savęs /
kitų žalojimo, smurtinio elgesio
Detalizuokite
_______________________________________
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□ Turi tikslų
Detalizuokite
_______________________________________

□
Kita___________________________________
Detalizuokite
_______________________________________

□ Tikisi įveikti sunkumus
Detalizuokite
_______________________________________
Detalizuokite (aprašykite kiekvieno iš vaiko tėvų ar vaiko tėvo sutuoktinės / sugyventinės, vaiko
motinos sutuoktinio / sugyventinio saugumo rodiklius)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Numatyta taikyti šias mobiliosios komandos pagalbos formas (pažymėkite tinkamą (-us)
variantą (-us)
Pagalbos / konsultavimo formos
□ Stipriai išreikštų emocijų (pykčio, liūdesio,
□ Psichologinis konsultavimas ištikus krizei
nerimo, baimės) valdymo mokymas
□ Konsultavimas socialinių ir tėvystės įgūdžių
□ Netinkamo reagavimo būdų korekcija
klausimais
□ Saugios aplinkos vaikams kūrimo įgūdžių
□ Streso įveikos įgūdžių formavimas
mokymas
□ Motyvavimo technikų taikymas
11. Papildoma informacija apie šeimą (pažymėkite tinkamą (-us) variantą (-us)
11.1. Ar yra buvę smurto prieš vaiką faktų šeimoje?
□ Taip
Detalizuokite (kada, prieš kurį vaiką, kas smurtavo, kokia smurto forma)
__________________________________________________________________________
□ Ne (tėvo, motinos vaidmenį atliekantys suaugusieji asmenys neigia ir nėra užfiksuota tokių
duomenų)
11.2. Ar vaikui (-ams) buvo nustatytas pirmasis grėsmės lygis?
□ Taip
Detalizuokite (kada, kokie sprendimai priimti)
________________________________________________________________________________
□ Ne
11.3. Ar šeimoje iki antrojo grėsmės vaikui lygio nustatymo buvo nustatytas pirmasis grėsmės
vaikui lygis?
□ Taip
Detalizuokite (kada, kokie sprendimai priimti)
________________________________________________________________________________
□ Ne
11.4. Ar šeima bendradarbiauja su bendruomenėje esančiomis įstaigomis / organizacijomis ir jų
darbuotojais (seniūnija, socialinių paslaugų centro socialiniu darbuotoju)?
□ Taip
□ Ne
Detalizuokite______________________________________________________________________
□ Šeimai neteikiamos socialinės paslaugos
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11.5. Ar šeimos narys buvo informuotas apie galimybes kreiptis dėl fizinės sveikatos įvertinimo?
□ Taip
Detalizuokite______________________________________________________________________
□ Ne
□ Nebuvo būtina
11.6. Ar šeimos narys buvo informuotas apie galimybes kreiptis dėl psichikos sveikatos įvertinimo?
□ Taip ir sutiko kreiptis
□ Taip, bet nesutiko kreiptis
□ Ne, nebuvo būtina
11.7. Ar šeimos narys bendradarbiauja su šeimos gydytoju ar kitu specialistu (pavyzdžiui,
psichiatru)?
□ Taip
□ Ne
□ Nebūtina
11.8. Ar šeimos narys buvo informuotas apie galimybes kreiptis dėl socialinės pagalbos?
(pažymėkite, kurioje srityje buvo reikalinga pagalba)
□ Darbas
□ Mokymasis
□ Maistas
□ Būstas
□ Paslaugos nukentėjusiesiems nuo smurto
□ Medicininė pagalba
□ Kita___________________________________________________________________________
□ Nebuvo informuotas
11.9. Ar šeimos narys buvo informuotas apie galimybes kreiptis dėl teisinės pagalbos?
□ Taip (nurodykite priežastį) ________________________________________________________
□ Ne
11.10. Šeimos socialinės paramos tinklą sudaro:
□ Išplėstinė šeima
□ Giminaičiai
□ Kaimynai, draugai (tinkamą pabraukite)
□ Palaikančios bendruomenės grupės (pavyzdžiui: darbovietė, savanorystės tinklas, bendruomenės
grupė (tinkamą pabraukite, įrašykite)
____________________________________________________
□ Religinė / dvasinė bendruomenė (tinkamą pabraukite)
□ Kita___________________________________________________________________________
11.11. Esami / tikėtini (tinkamą pabraukite) teisiniai procesai, susiję su šeimos problema
□ Yra
□ Nėra
Detalizuokite______________________________________________________________________
Kas dar galėtų padėti šeimai spręsti esamą problemą?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11.12. Vaiko tėvo / motinos, vaiko tėvo sutuoktinės / sugyventinės, vaiko motinos sutuoktinio /
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sugyventinio tikėjimas, kad problema bus išspręsta (įvertinkite nuo 1 (silpnas) iki 10 balų (stiprus)
Detalizuokite (aprašydami kiekvieno iš tėvų, tėvo sutuoktinės / sugyventinės, motinos sutuoktinio /
sugyventinio tikėjimą / netikėjimą, kad problema bus išspręsta)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Įrašykite visus susitikime dalyvaujančius asmenis ir asmenis, kurie turėtų / galėtų dalyvauti, bet
nedalyvauja
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________________________
(klausimyną pildžiusio
specialisto pareigų pavadinimas)

________________
(parašas)

_________________________
(vardas ir pavardė)

__________________________
(data)
___________________________
(klausimyną pildžiusio
specialisto pareigų pavadinimas)

________________
(parašas)

_________________________
(vardas ir pavardė)

__________________________
(data)
___________________________
(klausimyną pildžiusio
specialisto pareigų pavadinimas)
__________________________
(data)

________________
(parašas)

_________________________
(vardas ir pavardė)

