Wprowadzenie do Kwestionariusza oceny ryzyka (RIC)

Kwestionariusz oceny ryzyka SafeLives
Czytasz ten kwestionariusz zapewne dlatego, że pracujesz jako specjalist(k)a z ofiarą przemocy
domowej. Poniższe uwagi mają ułatwić zrozumienie pytań z kwestionariusza. Przemoc domowa może
przybierać różne formy, ale zazwyczaj jest stosowana przez mężczyzn w stosunku do kobiet
pozostających z nimi w intymnych związkach, takich jak chłopak / dziewczyna, mąż / żona.
Kwestionariusz można też zastosować w przypadku związków lesbijskich, gejowskich i biseksualnych
oraz w sytuacjach przemocy uzasadnianej „honorem” i przemocy w rodzinie. Przemoc domowa może
obejmować wykorzystywanie fizyczne, emocjonalne, psychiczne, seksualne lub ekonomiczne, jak
również prześladowanie i nękanie. Ofiary mogą doświadczać jednego lub wszystkich rodzajów
wykorzystywania; każda sytuacja jest inna. To połączenie różnych form przemocy może prowadzić do
zastraszenia. Może to mieć miejsce w czasie trwania związku lub po jego zakończeniu.
Celem RIC (Risk Identification Checklist – Kwestionariusza oceny ryzyka) jest zapewnienie spójnego i
prostego narzędzia dla specjalistów pracujących z dorosłymi ofiarami przemocy domowej, aby pomóc
im w rozpoznaniu osób zagrożonych przemocą oraz takich, których sprawy powinny zostać skierowane
do zespołu MARAC (multi-agency risk assessment conference – interdyscyplinarnego zespołu ds.
oceny ryzyka), aby zaradzić temu ryzyku. Jeśli ryzyko dotyczące dziecka lub dzieci budzi Twój
niepokój, należy przekazać sprawę dalej, aby zapewnić przeprowadzenie pełnej analizy ich
bezpieczeństwa i dobra.
Kwestionariusz RIC należy przedstawić ofierze w świetle obowiązujących w Twojej instytucji lub
organizacji:
• Zasad poufności
• Zasad i trybu udzielania informacji
• Zasad i trybu przekazywania spraw do zespołu MARAC
Zanim zaczniesz zadawać pytania zawarte w kwestionariuszu RIC:
• Ustal ile czasu na rozmowę z Tobą ma ofiara. Czy może bezpiecznie rozmawiać w tej chwili? Jakie
są bezpieczne dane kontaktowe?
• Ustal miejsce pobytu sprawcy i dzieci;
• Wytłumacz dlaczego zadajesz te pytania i jaki mają związek z zespołem MARAC
Podczas zadawania pytań w ramach kwestionariusza RIC:
• Jak najwcześniej ustal kogo boi się ofiara – byłego/aktualnego partnera/partnerki / członka rodziny
• Posługuj się w miarę możliwości sformułowaniami neutralnymi, jeśli chodzi o płeć, takimi jak
„osoba, z którą teraz jesteś / z którą byłe(a)ś”. Jeśli stworzysz bezpieczne, dostępne otoczenie,
ofiary z grupy LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści) korzystające z Twojej pomocy
będą czuć, że są w stanie ujawnić zarówno przemoc domową jak i swoją orientację seksualną lub
tożsamość płciową.

Ujawnienie ofierze wyników RIC
Poinformowanie kogoś, że istnieje duże ryzyko poważnych obrażeń lub zabójstwa może być dla tej
osoby przerażające i przytłaczające. Ważne jest, by przedstawić, na czym opierają się Twoje obawy,
powołując się na odpowiedzi, których Ci udzieliła ofiara oraz na własny fachowy osąd. Następnie ważne
jest, by przekazując sprawę do zespołu MARAC i Children’s Services (służby ds. opieki nad dziećmi),
stosować się do procedur obowiązujących w danym rejonie. Również stwierdzenie, iż ktoś nie jest
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obecnie zbytnio zagrożony powinno być przekazywane ostrożnie, aby dana osoba nie poczuła, że jej
problem jest pomniejszany i aby nie była zawstydzona, że zwróciła się o pomoc. Należy wytłumaczyć,
że omawiane czynniki mogą prowadzić do wyrządzenia poważnej krzywdy lub próby zabójstwa i jeśli
ofiara doświadczy ich w przyszłości, powinna ponownie skontaktować się z Tobą, a w razie
bezpośredniej sytuacji kryzysowej ze służbami ratowniczymi pod numerem telefonu 999.

W każdym przypadku proszę zwrócić szczególną uwagę na fachowy osąd specjalisty. Wyniki
kwestionariusza nie stanowią pełnej analizy ryzyka. Powinny zapewnić strukturę, na podstawie której
możesz wyrobić sobie opinię, oraz posłużyć jako wskazówki do dalszego dochodzenia, analizy i kontroli
ryzyka, czy to poprzez zespół MARAC, czy inną metodą.
Zadanie ustalenia progu, od którego należy przekazać sprawę dalej, spoczywa na lokalnym
zespole MARAC.

Zasoby
Upewnij się, czy wiesz, jakie środki planowania bezpieczeństwa możesz zaoferować, zarówno we
własnej instytucji lub organizacji, jak i w innych instytucjach i organizacjach. Zapoznaj się z zasobami
lokalnymi i ogólnokrajowymi, do których możesz skierować ofiarę, w tym wyspecjalizowanymi służbami.
Mogą Ci się przydać następujące strony internetowe i dane kontaktowe:
•
•
•
•

National Domestic Violence Helpline (ogólnokrajowy telefon zaufania ws. przemocy domowej) –
0808 2000 247 – pomoc w umieszczeniu w schronisku/hostelu oraz porady
‘Honour’ Helpline – 0800 5999247 – porady dotyczące wymuszanych małżeństw i przemocy
motywowanej „honorem”
Sexual Assault Referral Centres (ośrodki, do których można skierować ofiary przemocy na tle
seksualnym) – http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing-crime/sexual-offences/sexualassault-referral-centres/referral-centre-locations/
Broken Rainbow – 08452 604460 – www.broken-rainbow.org.uk – porady dla ofiar z grupy LGBP
(lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów)

SafeLives pragnie podziękować Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Home Office) za sfinansowanie
tłumaczenia tego dokumentu na 12 języków. W celu uzyskania dokładnych informacji lub uzyskania
tłumaczenia innych publikacji prosimy odwiedzić stronę www.safelives.org.uk.
Przemoc fizyczną
Pytamy o PRZEMOC FIZYCZNĄ w punktach 1, 10, 11, 13, 15, 18, 19 i 23
• Przemoc fizyczna może przybierać różne formy, poczynając od popchnięcia, a skończywszy na
uderzeniu pięścią, użyciu broni, dławieniu lub duszeniu.
• Spróbuj ustalić, czy przemoc przybiera na sile, występuje częściej, czy incydenty same w sobie
stają się poważniejsze. Jeśli osoba, z którą rozmawiasz nie jest pewna, poproś o
udokumentowanie, jak wiele zajść miało miejsce w ubiegłym roku i co się stało. Osoba ta może
również rozważyć prowadzenie dziennika, odnotowując zdarzenia związane z przemocą fizyczną i
inne incydenty.
• Spróbuj uzyskać obraz natężenia przemocy fizycznej, jaka ma miejsce. Zajście, które w tej chwili
zostało ujawnione, może nie być najgorszą z rzeczy, które się przytrafiły.
• Przemoc może być również stosowana w stosunku do innych osób w domu, takich jak dzieci lub
rodzeństwo czy starsze osoby w rodzinie.
• Czasami przemoc jest stosowana wobec zwierząt domowych.
• Jeśli incydent miał miejsce przed chwilą, ofiara powinna zadzwonić pod numer 999, aby uzyskać
pomoc policji. Jeśli ofiara doznała obrażeń, policja powinna zlecić obdukcję i ich udokumentowanie
przez lekarza lub pielęgniarkę z ostrego dyżuru.
Wykorzystywania seksualnego
Pytamy o to, czy ofiara doświadcza jakiejkolwiek formy WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO w
pytaniu 16.
• Wykorzystywanie seksualne może obejmować użycie gróźb, siły lub zastraszania w celu
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•

uzyskania kontaktu seksualnego, celowe zadawanie bólu podczas współżycia seksualnego lub
połączenie seksu, przemocy i użycia broni.
Jeśli ofiara była wykorzystywana seksualnie, należy zachęcić ją do skorzystania z pomocy
lekarskiej i zgłoszenia sprawy na policję. Informacje, jak znaleźć ośrodek Sexual Assault Referral
Centre, który może pomóc w badaniach lekarskich i w postępowaniu prawnym znajdują się
powyżej.

Wymuszania, gróźb i zastraszania
Pytania 2, 3, 6, 8, 14, 17, 18, 19, 23 i 24 odnoszą się do wymuszania, gróźb i zastraszania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ważne jest aby zrozumieć i ustalić: obawy ofiar(y) w związku z tym, co sprawca / sprawcy mogą
zrobić; kogo się boją i o kogo się boją (np. dzieci / rodzeństwo). Ofiary najczęściej znają
zachowanie sprawcy lepiej niż ktokolwiek inny i właśnie dlatego to pytanie jest tak ważne.
W przypadkach przemocy motywowanej ‘honorem’ może istnieć więcej niż jeden sprawca
mieszkający w domu albo należący do dalszej rodziny lub lokalnej społeczności. Może to
obejmować również kobiety z rodziny.
Prześladowanie i nękanie staje się poważniejsze, jeśli sprawca grozi, że zrobi krzywdę sobie,
ofierze lub innej osobie. Może posługiwać się sformułowaniami takimi, jak „Jeśli ja cię nie mogę
mieć, nikt inny nie będzie...”
Inne przykłady zachowań wskazujących na to, że w przyszłości może zostać wyrządzona krzywda,
obejmują obsesyjne telefony, SMSy lub wiadomości e-mail, niezapowiedziane wizyty w domu lub
miejscu pracy ofiary itp., nagabywanie, niszczenie lub dewastowanie własności ofiary.
Poradź ofierze, aby zapisywała w dzienniku te groźby, kiedy i gdzie miały miejsce, czy ktoś inny
był przy tym i czy ofiara przestraszyła się gróźb.
Okres rozstania jest niebezpieczny: ustal, czy ofiara próbowała odejść od sprawcy lub była
straszona konsekwencjami odejścia. Prześladowanie po rozstaniu może być szczególnie
niebezpieczne.
Ofiary przemocy domowej informują nas czasami, że sprawcy krzywdzą zwierzęta domowe,
niszczą meble i już samo to je przeraża, bez stosowania przez sprawcę przemocy fizycznej. Taka
forma straszenia jest częsta i powszechnie stosowana jako sposób kontrolowania i zastraszania.
Niektórzy sprawcy przemocy domowej nie stosują się do nakazów sądu lub ustaleń dotyczących
kontaktu z dziećmi. Naruszenie reguł w przeszłości może sygnalizować zwiększone ryzyko
przemocy w przyszłości.
Niektóre ofiary czują się przerażone lub zastraszone przeszłością kryminalną swojego
aktualnego/byłego partnera/partnerki. Należy pamiętać, że sprawcy, którzy w przeszłości stosowali
przemoc fizyczną, stanowią większe zagrożenie dla swojego partnera, nawet jeśli przemoc w
przeszłości nie była skierowana przeciwko partnerowi/partnerce w związku intymnym lub
przeciwko członkom rodziny, za wyjątkiem przemocy motywowanej „honorem”, kiedy to sprawca /
sprawcy zazwyczaj nie byli notowani.

Wykorzystywanie emocjonalne i izolację
O wykorzystywanie emocjonalne i izolację pytamy w punktach 4, 5 i 12. Zjawiska te mogą towarzyszyć
innym formom wykorzystywania. Mogą występować samodzielnie lub zacząć się na długo przed
wystąpieniem jakiejkolwiek przemocy fizycznej. W wyniku tych form wykorzystywania ofiary mogą
obwiniać się i, aby móc żyć z tym co się dzieje, umniejszają lub negują powagę sytuacji. Jako
specjalista możesz pomóc ofierze zacząć analizować niebezpieczeństwo zagrażające jej i dzieciom.
• Ofiara może mieć ograniczone możliwości kontaktu z rodziną lub przyjaciółmi czy kręgiem
wsparcia, a także może zostać pozbawiona dostępu do pieniędzy.
• Ofiary przemocy motywowanej „honorem” mówią o skrajnym izolowaniu od otoczenia i
„policyjnym” nadzorze w domu. Jest to ważny wskaźnik możliwości wystąpienia przemocy w
przyszłości i powinien być traktowany poważnie.
• Z powodu wykorzystywania i izolacji ofierze wydaje się, że nie ma wyjścia i musi żyć ze sprawcą,
boi się, co może się stać, jeśli spróbuje go/ją opuścić. Często może to mieć wpływ na zdrowie
psychiczne ofiary, prowadzić do depresji, a nawet myśli samobójczych.
• Jednocześnie ryzyko dla ofiary jest większe, jeśli jej aktualny/były partner/partnerka cierpi na
problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja lub jeśli nadużywa narkotyków lub
alkoholu. Może to pogłębić poczucie izolacji, ponieważ ofiara może uważać, że instytucje i
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organizacje jej nie zrozumieją i będą ją oceniać. Może być przerażona, że wyjawienie tej informacji
sprawi problem zarówno jej, jak i partnerowi/partnerce, a jeśli mają dzieci, może obawiać się ich
odebrania. Ryzyko to jest badane w pytaniach 21 i 22.
Dzieci i ciąża
Dzieci i ciąża – Pytania 7, 9 i 18 odnoszą się do bycia w ciąży oraz tego, czy występuje konflikt
dotyczący kontaktu z dzieckiem.
• Obecność dzieci, w tym dzieci przybranych, może wzmagać ryzyko przemocy domowej w
stosunku do matki. Dzieci też może dosięgnąć przemoc i mogą bezpośrednio ucierpieć.
• Przemoc fizyczna może mieć miejsce po raz pierwszy lub przybrać na sile w czasie ciąży lub
pierwszych kilku lat życia dziecka. Zazwyczaj w tym okresie zaangażowanych jest wielu
specjalistów, takich jak pielęgniarki środowiskowe lub położne, które muszą zdawać sobie sprawę
z ryzyka, na jakie narażona jest ofiara i dzieci, w tym nienarodzone dziecko.
•
•

Sprawca może posługiwać się dziećmi, aby uzyskać dostęp do ofiary; zajścia z użyciem przemocy
mogą mieć miejsce podczas wizyt mających na celu kontakt z dzieckiem, może też pojawić się
silny strach i niepokój, że dzieci mogą zostać skrzywdzone.
W celu ustalenia problemu i skierowania sprawy do Children’s Services (służby ds. opieki nad
dziećmi), należy stosować się do wytycznych i procedur dotyczących ochrony dziecka (Child
Protection Procedures and Guidelines).

Wykorzystywanie ekonomiczne
Wykorzystywanie ekonomiczne – Pytanie 20
•
Ofiary wykorzystywania ekonomicznego często mówią nam, że są kontrolowane przez swojego
aktualnego/byłego partnera/partnerkę pod względem finansowym. Przeanalizuj, jak kontrola
finansowa wpływa na dostępne dla tej osoby możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. Na
przykład ofiara może być uzależniona od dochodów aktualnego/byłego partnera/partnerki albo nie
mieć dostępu do żadnych świadczeń we własnym imieniu. Ofiara może mieć poczucie, że sytuacja
pogorszyła się, odkąd jej aktualny/były partner/partnerka stracił(a) pracę.
•
Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) i lokalne organizacje specjalizujące się we
wspieraniu ofiar przemocy domowej mogą przedstawić ofierze możliwości związane z jej obecną
sytuacją finansową i wskazać, jak może uzyskać dostęp do funduszy we własnym imieniu.
Jeśli jesteś pracujesz z ofiarami przemocy domowej i chcesz dowiedzieć się więcej na temat
Kwestionariusza oceny ryzyka (RIC – Risk Identification Checklist), na naszej stronie
internetowej możesz znaleźć następujące publikacje:
•

Kwestionariusz oceny ryzyka (RIC) z 2009 r. w ramach SafeLives DASH (skoordynowanych
działań przeciwko przemocy domowej – przemoc domowa, prześladowanie i przemoc
motywowana ‘honorem’) zespołów MARAC (interdyscyplinarnych zespołów ds. oceny
ryzyka) służący do ustalania przypadków wysokiego zagrożenia przemocą domową,
prześladowaniem i przemocą motywowaną ‘honorem’
Jest to internetowa wersja kwestionariusza RIC do pobrania, zawierająca skalę SAG (Severity of
Abuse Grid – skalę oceny poziomu przemocy). SAG daje specjaliście możliwość ustalenia
charakteru przemocy domowej w bardziej szczegółowy sposób i stwierdzenia ważnych problemów,
które mogą mieć znaczenie i powinny znaleźć się w planie bezpieczeństwa lub zostać
przedstawione na spotkaniu MARAC.

•

Praktyczne wskazówki dla IDVA (niezależnych doradców ds. przemocy domowej)
stosujących Kwestionariusz oceny ryzyka (RIC) SafeLives DASH z 2009 r.
Jest to pełny i szczegółowy poradnik dla IDVA (niezależnych doradców ds. przemocy domowej)
oraz specjalistów stosujących kwestionariusz RIC. Opisuje proces wypełniania RIC wraz z klientem
i szczegółowo informuje dlaczego i jak należy zadawać poszczególne pytania. Zawiera też
pomocnicze pytania mające pomóc w zebraniu dodatkowych informacji na temat poszczególnych
czynników ryzyka oraz porady dotyczące ogólnego planowania bezpieczeństwa. Jest to poradnik
przydatny dla IDVA i specjalistów niezaznajomionych jeszcze z kwestionariuszem RIC oraz tych,
którzy chcą zapoznać się z RIC w większym stopniu i poczuć się pewnie, zajmując się tym
procesem.
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•

Kwestionariusz oceny ryzyka (RIC) SafeLives DASH – bez wskazówek
Jest to podstawowa wersja kwestionariusza RIC do pobrania i stosowania w codziennej pracy.

•

Kwestionariusz oceny ryzyka (RIC) SafeLives DASH – często zadawane pytania
Znajduje się tu wiele pytań natury praktycznej związanych z korzystaniem z kwestionariusza RIC
oraz wprowadzonych w nim ostatnio zmian.

Więcej informacji i materiałów na temat interdyscyplinarnych zespołów ds. oceny ryzyka
(MARACs – Multi Agency Risk Assessment Conferences) znajduje się na naszej stronie
internetowej w następujących dokumentach
•

The new MARAC Guide 2009 – From Principles to Practice (Nowy przewodnik po MARAC
2009 r. – od zasad do praktyki)
Zawiera szczegółowe informacje na temat całego procesu MARAC i ma związek z 11 zasadami,
które leżą u podstaw kontroli jakości (QA – Quality Assurance) i ogólnokrajowych standardów
zespołów MARAC. Powinny z niego korzystać grupy sterujące MARAC, oraz te zespoły MARAC,
które przystępują do procesu kontroli jakości, jak również zespoły MARAC szukające
wyczerpujących wskazówek na temat realizacji tych procedur.

•

Narzędzia dla członków zespołów MARAC
Zestaw narzędzi jest przeznaczony dla członków zespołów MARAC, którzy biorą udział w
spotkaniach tych zespołów. Podkreśla ich ważną rolę na każdym etapie procesu, przed
spotkaniem, w trakcie i po jego zakończeniu.

•

Narzędzia dla specjalistów uczestniczących w spotkaniach zespołów MARAC
Zestaw ten jest przeznaczony dla specjalistów „z pierwszej linii” , którzy mogą zetknąć się z ofiarą
przemocy i zastanawiać się nad skierowaniem sprawy do zespołu MARAC lub którzy mogą zostać
poproszeni o przeprowadzenie wywiadu na temat osoby, której sytuację omawia się na spotkaniu
MARAC, lub jej dzieci. Na naszej stronie internetowej znajduje się pełen zakres instytucji i
organizacji; ich lista jest regularnie uzupełniana, więc należy ją uważnie śledzić.

Posiadamy również bibliotekę materiałów i informacji na temat najbliższych szkoleń IDVA,
stałego rozwoju zawodowego dla IDVA oraz rozwoju usług IDVA w ramach programu Leading
Lights.
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Kwestionariusz oceny ryzyka SafeLives
Cel kwestionariusza
•
•
•
•

Pomoc specjalistom „z pierwszej linii” w zidentyfikowaniu przypadków wysokiego zagrożenia
przemocą domową, prześladowaniem i przemocą motywowaną „honorem”.
Pomoc w podjęciu decyzji dotyczących tego, które sprawy powinny zostać skierowane do zespołu
MARAC i jakie inne wsparcie może być konieczne. Wypełniony formularz staje się ważnym
dokumentem, na który można się powoływać, zajmując się tą sprawą w przyszłości.
Zaoferowanie wspólnego narzędzia instytucjom i organizacjom uczestniczącym w spotkaniach
MARAC1 i zapewnienie spójnego zrozumienia zagrożenia związanego z przemocą domową,
prześladowaniem i przemocą motywowaną „honorem”.
Umożliwienie instytucjom i organizacjom podejmowania dobrze uzasadnionych decyzji, opartych na
dowodach pochodzących z wszechstronnej analizy różnego rodzaju spraw, włącznie z zabójstwami
lub próbami zabójstwa popełnianymi przez członków rodziny, stanowiących podstawę najbardziej
uznanych modeli oceny ryzyka.

Jak korzystać z tego formularza
Przed wypełnieniem formularza po raz pierwszy zalecamy przeczytanie pełnej wersji praktycznych
wskazówek oraz często zadawanych pytań i odpowiedzi (Frequently Asked Questions and Answers)2.
Można je pobrać ze strony internetowej www.safelives.org.uk/marac.html. Zagrożenie jest dynamiczne i
może bardzo szybko ulec zmianie. Dobrym obyczajem jest zweryfikowanie kwestionariusza po każdym
nowym zajściu.

Zalecane kryteria skierowania sprawy do zespołu MARAC
1.

Fachowy osąd: jeśli specjalista ma poważne obawy co do sytuacji ofiary, powinien skierować sprawę do
zespołu MARAC. Będą sytuacje, w których kontekst sprawy uzasadnia poważną obawę, nawet jeśli ofiara
nie jest w stanie podać informacji, które mogłyby wyraźniej podkreślić jej zagrożenie. Może to wynikać z
przerażenia, barier kulturowych zabraniających mówienia na ten temat, kwestii imigracyjnych lub
bariery językowej, szczególnie w przypadku przemocy motywowanej „honorem”. W takiej sytuacji
osąd opiera się na doświadczeniu specjalisty i /lub postrzeganiu przez ofiarę własnego zagrożenia, nawet
jeśli kryteria 2 i 3 nie są spełnione.

2.

„Widoczne wysokie zagrożenie”: liczba pól „Tak” zaznaczonych w kwestionariuszu. Jeśli zaznaczono 14
lub więcej pól, sprawa zazwyczaj spełnia kryteria skierowania do zespołu MARAC.

3.

Potencjalna eskalacja: ilość wezwań policji do ofiary na skutek przemocy domowej w ciągu ostatnich 12
miesięcy. Można posłużyć się tym kryterium do ustalenia sytuacji, w których nie wskazano większości
czynników ryzyka na liście, ale gdzie przemoc wydaje się narastać i w których wskazane jest
przeprowadzenie pełniejszej oceny sytuacji oraz przekazanie informacji na spotkaniu MARAC. Na ogół
przyjmuje się, że należy zaczynać od 3 lub więcej wezwań policji w okresie 12 miesięcy, ale należy to
zweryfikować w zależności od ilości i częstotliwości zgłoszeń na policję w danym miejscu.
W każdym przypadku proszę zwrócić szczególną uwagę na fachowy osąd specjalisty. Wyniki
kwestionariusza nie stanowią pełnej analizy ryzyka. Powinny zapewnić strukturę, na podstawie której
możesz wyrobić sobie opinię, oraz posłużyć jako wskazówki do dalszego dochodzenia, analizy i kontroli
ryzyka, czy to poprzez zespół MARAC, czy inną metodą. Zadanie ustalenia progu, od którego należy
przekazać sprawę dalej spoczywa na lokalnym zespole MARAC.

1

Więcej informacji na temat zespołów MARAC znajduje się w przewodniku „SafeLives MARAC Implementation Guide” www.safelives.org.uk.
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Name
of victim:
2

Date:

Restricted when complete

Aby uzyskać informacje na temat szkolenia dotyczącego korzystania z tego formularza, proszę wysłać e-mail na adres training@safelives.org.uk
lub zadzwonić pod numer 0117 317 8750.

Czym nie jest niniejszy formularz
Formularz ten dostarczy cennych informacji dotyczących sytuacji stanowiących zagrożenie dla dzieci,
lecz nie jest pełnym badaniem ryzyka dotyczącego dzieci. Obecność dzieci wzmaga zagrożenie
przemocą domową, a dzieci przybrane są szczególnie zagrożone. Jeśli widać zagrożenie dzieci, należy
zastanowić się, gdzie trzeba skierować sprawę, aby zapewnić pełną ocenę ich sytuacji.

Kwestionariusz oceny ryzyka (RIC) SafeLives DASH do stosowania przez
niezależnych doradców ds. przemocy domowej (IDVA) oraz inne instytucje i
organizacje, z wyjątkiem policji3 w celu ustalenia, czy daną sprawę należy
przekazać do zespołu MARAC, w przypadkach gdy zostanie ujawniona przemoc
domowa, przemoc motywowana „honorem” lub prześladowanie.
Proszę wyjaśnić, że pytania te zadawane są w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osobom zainteresowanym.

Tak (zaznacz)

Nie

Nie wiem

Proszę zaznaczyć kratkę, jeśli dany czynnik wystąpił. W celu
rozwinięcia odpowiedzi proszę skorzystać z miejsca na komentarze
na końcu tego formularza.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

11. Czy przemoc jest coraz gwałtowniejsza?

☐

☐

☐

12. Czy (……) próbuje kontrolować wszystko co robisz i / lub jest
nadmiernie zazdrosny(a)?
Jeśli chodzi o związek dotyczy to kwestii np. z kim się widujesz, czy
sprawuje „policyjny” nadzór w domu, czy mówi ci, jak masz się
ubierać. Weź pod uwagę przemoc motywowaną „honorem”..

☐

☐

☐

Zakłada się, że głównym źródłem informacji jest ofiara. Jeśli tak nie
jest, proszę to zaznaczyć w prawej kolumnie.
1. Czy obecne zajście zakończyło się obrażeniami ciała? Proszę
podać jakimi i czy były to pierwsze obrażenia.
2. Czy boisz się?
Komentarz:
3. Czego się boisz? Czy kolejnych obrażeń lub przemocy?
Proszę podać, co według ciebie (imię/nazwisko sprawcy/sprawców)
może zrobić i komu, w tym dzieciom.
Komentarz:
4. Czy czujesz odizolowanie od rodziny / przyjaciół, tzn. czy
(imię/nazwisko sprawcy/sprawców) próbuje uniemożliwić ci
kontakt z przyjaciółmi / rodziną / lekarzem lub innymi osobami?
Komentarz:
5. Czy cierpisz na depresję lub masz myśli samobójcze?
6. Czy w ostatnim roku odeszłaś/odszedłeś od (imię/nazwisko
sprawcy/sprawców) lub próbowała(e)ś odejść?
7. Czy istnieje konflikt dotyczący kontaktu z dziećmi?
8. Czy (……) ciągle wysyła SMS-y, dzwoni, kontaktuje się, chodzi
za tobą, prześladuje cię lub nęka?
Proszę rozwinąć odpowiedź, aby określić, co się dzieje i czy
uważasz, że (…) robi to celowo, aby cię zastraszyć? Weź pod
uwagę kontekst sytuacji i zachowanie.
9. Czy jesteś w ciąży lub niedawno urodziłaś dziecko (w ciągu
ostatnich 18 miesięcy)?
10. Czy do przemocy dochodzi częściej?

Określ źródło
informacji jeśli nie
jest nim ofiara, np.
funkcjo-nariusz
policji

Once completed, this form should be sent via secure means to the relevant Marac. Please do not send it to SafeLives; to do so would be a breach of the Data Protection
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Name of victim:

Date:

13. Czy (……..) kiedykolwiek używał(a) broni lub innych
przedmiotów, aby cię zranić?
3

Restricted when complete

☐

☐

☐

Uwaga: Niniejszy kwestionariusz jest zgodny z zatwierdzonym przez ACPO modelem oceny ryzyka DASH 2009 dla policji.
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Nie wiem

Proszę zaznaczyć kratkę, jeśli dany czynnik wystąpił. Proszę
skorzystać z miejsca na komentarze na końcu tego formularza w
celu rozwinięcia odpowiedzi.
14. Czy (……..) kiedykolwiek straszył(a), że zabije ciebie lub kogoś
innego i mu/jej wierzysz?
Jeśli tak, zaznacz kogo
Ciebie
☐
Dzieci
☐
Inne osoby (proszę określić )
☐
15. Czy (………) kiedykolwiek próbował(a) cię udusić / zadławić /
utopić?
16. Czy (……..) robi lub mówi rzeczy o charakterze seksualnym, w
wyniku których źle się czujesz albo zranił(a) fizycznie ciebie lub
kogoś innego?
Jeśli kogoś innego, proszę podać kogo.
17. Czy jest jakaś inna osoba, która cię straszyła lub której się
boisz?
Jeśli tak, proszę podać kogo i dlaczego. Weź pod uwagę dalszą
rodzinę w przypadku przemocy motywowanej „honorem”.
18. Czy wiesz czy (………..) zranił(a) kogoś innego?
Proszę określić kogo, w tym dzieci, rodzeństwo lub starszych
członków rodziny. Weź pod uwagę przemoc motywowaną
„honorem”.
Dzieci
☐
Innego członka rodziny
☐
Osobę z poprzedniego związku
☐
Inne osoby (proszę określić)
☐
19. Czy (……….) kiedykolwiek znęcał(a) się nad zwierzęciem
domowym lub innym?
20. Czy są jakieś problemy finansowe?
Na przykład czy zależysz od (…..) pod względem finansowym / czy
stracił(a) niedawno pracę / inne problemy finansowe?
21. Czy (……..) miał(a) jakieś problem w zeszłym roku z
narkotykami lub lekami (na receptę lub innymi), alkoholem lub
zdrowiem psychicznym, co powodowało problemy w
prowadzeniu normalnego życia?
Jeśli tak, proszę określić jakie i podać odpowiednie szczegóły, jeśli
są znane.
Leki / narkotyki
☐
Alkohol
☐
Zdrowie psychiczne
☐
22. Czy (……) kiedykolwiek groził(a) lub próbował(a) popełnić
samobójstwo?

Restricted when complete

Nie

Date:

Tak
(zaznacz)

Name of victim:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Określ źródło
informacji jeśli nie
jest nim ofiara, np.
funkcjo-nariusz
policji
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☐

☐

☐

☐

☐

Nie wiem

Proszę zaznaczyć kratkę, jeśli dany czynnik wystąpił. Proszę
skorzystać z miejsca na komentarze na końcu tego formularza w
celu rozwinięcia odpowiedzi.
24. Czy wiesz, czy (……..) miał(a) kiedykolwiek problemy z policją
lub był(a) notowany(a)?
Jeśli tak, proszę podać.
Przemoc domowa
☐
Wykorzystywanie seksualne ☐ Inny
rodzaj przemocy
☐
Inne
☐

Restricted when complete

Nie

Date:

Tak
(zaznacz)

Name of victim:

23. Czy (………) kiedykolwiek złamał(a) warunki zwolnienia
warunkowego / nakazu sądowego i / lub formalnego
porozumienia dotyczącego tego, kiedy może widywać się z tobą
lub z dziećmi?
Jeśli chcesz, możesz wziąć pod uwagę byłego partnera/partnerkę
sprawcy, o ile to istotne
Warunki zwolnienia warunkowego
☐
Zakaz molestowania / nakaz opuszczenia
miejsca zamieszkania
☐
Ustalenia dotyczące kontaktu z dzieckiem
☐
Nakaz ochrony przed przymusowym małżeństwem ☐
Inne
☐

Określ źródło
informacji jeśli nie
jest nim ofiara, np.
funkcjo-nariusz
policji

☐

Liczba odpowiedzi ‘Tak’

Do rozważenia przez specjalistę
Czy są jakieś inne ważne informacje
(pochodzące od ofiary lub specjalisty), które
mogą wskazywać na podwyższone ryzyko?
Należy wziąć pod uwagę sytuację ofiary,
uwzględniając jej niepełnosprawność,
nadużywanie substancji, problemy ze
zdrowiem psychicznym, bariery kulturowe /
językowe, systemy oparte na „honorze” i
marginalizację. Czy chce współpracować z
twoją instytucją lub organizacją? Opisz.

Weź pod uwagę zajęcie / zainteresowania
sprawcy – czy dają mu szczególny dostęp do
broni?

Jakie są najważniejsze priorytety ofiary, jeśli
chodzi o jej bezpieczeństwo?

Once completed, this form should be sent via secure means to the relevant Marac. Please do not send it to SafeLives; to do so would be a breach of the Data Protection
Act.© SafeLives 2015. Please acknowledge SafeLives when reprinting. Registered charity number 1106864.
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Name of victim:

Date:

Restricted when complete

Czy sądzisz, że istnieją uzasadnione powody aby skierować tę
sprawę do zespołu MARAC?

Tak
Nie

☐

Jeśli tak, to czy sprawa została przekazana?

Tak
Nie

☐

Tak
Nie

☐

Podpisano

Podpisano

☐

Data

Czy sądzisz, że dzieci w tej rodzinie są zagrożone?
Jeśli tak, proszę potwierdzić, że
sprawa została przekazana dalej w
celu zabezpieczenia dzieci:

☐

Tak
Nie

☐
☐

☐

Data
przekazania
sprawy
Data

Imię i nazwisko

Notatki specjalisty

Once completed, this form should be sent via secure means to the relevant Marac. Please do not send it to SafeLives; to do so would be a breach of the Data Protection
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