Formularz wspólnej oceny rodziny
1

Informacje dotyczące oceny

Nr identyfikacyjny CAF rodziny:
Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

(Ocena ma zostać przeprowadzona w ciągu 35 dni)

Osoba przeprowadzająca ocenę
Imię i nazwisko:

Data:

Stanowisko:

Organizacja:

Adres e-mail:

Nr telefonu:

Główny pracownik (jeśli inny niż powyżej)
Imię i nazwisko:

2

Data:

Stanowisko:

Organizacja:

Adres e-mail:

Nr telefonu:

Skład i informacje na temat rodziny

Główny Rodzic/Opiekun
Imię i nazwisko:

Płeć (M/Ż):

Adres:

Kod pocztowy:

Nr tel. domowego:

Pochodzenie
etniczne:
Stopień pokrewieństwa
wobec dzieci

Tel. komórkowy:

Rodzic/Opiekun 2
Imię i nazwisko:

Płeć (M/Ż):

Adres:

Kod pocztowy:

Nr tel. domowego:

Pochodzenie
etniczne:
Stopień pokrewieństwa
wobec dzieci

Tel. komórkowy:

Dzieci
Dziecko

Imię i nazwisko

Data ur./ Oczekiwany
termin porodu

Płeć
(M/Ż)

Pochodzenie
Szkoła/Przedszkole
etniczne

1
2
3
4
5

Inni dorośli członkowie rodziny/domostwa lub inne ważne osoby
Imię i nazwisko:

Płeć (M/Ż):

Adres:

Kod pocztowy:

Nr tel. domowego:

Tel. komórkowy:
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Pochodzenie
etniczne:
Stopień pokrewieństwa
wobec dzieci

Ocena CAF rodziny
Imię i nazwisko:

Płeć (M/Ż):

Adres:

Kod pocztowy:

Nr tel. domowego:

Pochodzenie
etniczne:
Stopień pokrewieństwa
wobec dzieci

Tel. komórkowy:

Czy język angielski jest językiem ojczystym tej rodziny?
Jeśli nie, prosimy podać język ojczysty:
Czy konieczne są usługi tłumaczeniowe?

Tak/Nie
Tak/Nie

Należy podać informacje na temat niepełnosprawności lub specjalnych potrzeb w tej rodzinie

Czy rodzina jest zarejestrowana u lekarza domowego (GP)?
Należy podać imię i nazwisko oraz adres lekarza domowego rodziny

DRZEWO GENEALOGICZNE/GENOGRAM
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Tak/Nie

Ocena CAF rodziny

3

Przyczyna przeprowadzenia oceny CAF tej rodziny

Należy podsumować przyczyny przeprowadzenia obecnie oceny CAF tej rodziny

4

Wcześniejsze usługi pomocnicze lub zaangażowanie innej instytucji

Czy zapewniane są/były wcześniejsze usługi pomocnicze lub czy jakaś
instytucja jest/była zaangażowana w związku z którymś z członków rodziny?

Tak/Nie

Jeśli tak, prosimy o podanie pokrótce informacji na ten temat poniżej
Członek
rodziny

Imię i nazwisko oraz funkcja

Służby/Instytucja głównego pracownika zajmującego
się sprawą/specjalisty

Przybliżone daty
Dane
rozpoczęcia i Przyczyna zaangażowania
kontaktowe zakończenia

Należy podać informacje na temat wszelkich ocen, o których wiadomo, przeprowadzonych
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Zakres oceny

Członek rodziny/

Rodzaj oceny Członkowie
rodziny

Opieka społeczna
np. wstępna ocena, ocena
podstawowa, plan ochrony
dziecka
Popełnione wykroczenia
np. raporty ONSET, ASSET,
raporty kuratora poprzedzające
wydanie wyroku
Edukacja
np. specjalne potrzeby
edukacyjne, plan wsparcia
wychowawczego, psycholog
edukacyjny
Zdrowie psychiczne
np. ocena psychiatryczna
Przemoc domowa
np. lista kontrolna dotycząca
wskaźnika ryzyka DASH
Sytuacja mieszkaniowa
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Przybliżona
data

Imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe osoby
przeprowadzającej ocenę

Ocena CAF rodziny

Zakres oceny

Członek rodziny/

Rodzaj oceny Członkowie
rodziny

Nadużywanie środków
odurzających
Stan zdrowia np. kontrola
rozwoju przez pielęgniarkę
środowiskową

Inne (prosimy podać):
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Przybliżona
data

Imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe osoby
przeprowadzającej ocenę

Ocena CAF rodziny
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Ocena osób dorosłych – Prosimy określić mocne strony oraz potrzeby dla każdej osoby dorosłej, która podlega ocenie CAF rodziny
OSOBA DOROSŁA 1

OSOBA DOROSŁA 2

IMIĘ I NAZWISKO
PSEUDONIMY/PRZYDOMKI (inne używane
imiona/nazwiska)

Wyznanie lub przekonania
(jeśli osoba dorosła uważa, że ma to znaczenie
dla tej oceny)

Ważne wydarzenia życiowe
(śmierć, poronienie, narodziny, separacja –
rozwód, zwolnienie z pracy)
Należy podać daty i wpływ

Przegląd stanu zdrowia MOCNE STRONY
(zdrowie fizyczne,
niepełnosprawność, zdrowie POTRZEBY
seksualne)

Nadużywanie alkoholu i MOCNE STRONY
środków odurzających
POTRZEBY

Zdrowie psychiczne i
samopoczucie
emocjonalne

MOCNE STRONY

Praca i pieniądze

MOCNE STRONY

POTRZEBY

POTRZEBY
MOCNE STRONY
Umiejętności i nauka
osób dorosłych (włącznie
z podstawowymi
umiejętnościami)

POTRZEBY

Wykorzystywanie

MOCNE STRONY
POTRZEBY
MOCNE STRONY
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OSOBA DOROSŁA 3

OSOBA DOROSŁA 4

Ocena CAF rodziny
OSOBA DOROSŁA 1

OSOBA DOROSŁA 2

OSOBA DOROSŁA 3

OSOBA DOROSŁA 4

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

IMIĘ I NAZWISKO
Sytuacja mieszkaniowa MOCNE STRONY
POTRZEBY

Izolacja społeczna i
współpraca z lokalnymi
służbami

MOCNE STRONY

Umiejętności
wychowawcze i
podstawowe
umiejętności
opiekuńcze

MOCNE STRONY

Związki w rodzinie

MOCNE STRONY

POTRZEBY

POTRZEBY

POTRZEBY

Przypadki przemocy
domowej

MOCNE STRONY
POTRZEBY

Zachowania aspołeczne MOCNE STRONY
i przestępczość
(włącznie z
wykorzystywaniem)

POTRZEBY

Informacje dostarczone przez
Czy zostało to zweryfikowane?
(przez samą osobę dorosłą lub przez inne
stosowne instytucje)
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Ocena CAF rodziny
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Ocena dzieci – Prosimy określić mocne strony/potrzeby dla każdego dziecka lub każdej młodej osoby, które/-a podlega ocenie CAF
rodziny
DZIECKO 1

DZIECKO 2

IMIĘ I NAZWISKO
PSEUDONIMY/PRZYDOMKI (inne używane
imiona/nazwiska)

Wiek
Przegląd stanu zdrowia MOCNE STRONY
(zdrowie fizyczne,
niepełnosprawność, zdrowie POTRZEBY
seksualne)

Nadużywanie alkoholu i MOCNE STRONY
środków odurzających
POTRZEBY

Zdrowie psychiczne i
samopoczucie
emocjonalne

MOCNE STRONY

Osiągnięcia i wyniki

MOCNE STRONY

POTRZEBY

POTRZEBY

Frekwencja i nauka
szkolna

MOCNE STRONY

(w przypadku dzieci poniżej
5 roku życia, należy ująć
nauczanie przedszkolne)

POTRZEBY

Potrzeby związane z
nauczaniem

MOCNE STRONY

(w przypadku dzieci poniżej 5
POTRZEBY
roku życia, należy ująć rozwój w
okresie przedszkolnym i
gotowość do podjęcia nauki
szkolnej)

Praca i pieniądze – w

MOCNE STRONY
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DZIECKO 3

DZIECKO 4

Ocena CAF rodziny
DZIECKO 1

DZIECKO 2

IMIĘ I NAZWISKO
przypadku młodych ludzi w
wieku 14+ lat
(Przygotowania do
opuszczenia szkoły i służby
ds. zatrudnienia, edukacji i
okresu przejściowego)

POTRZEBY

Izolacja społeczna i
współpraca z lokalnymi
służbami

MOCNE STRONY

Związki w rodzinie

MOCNE STRONY

POTRZEBY

POTRZEBY

Przypadki przemocy
domowej

MOCNE STRONY
POTRZEBY

Zachowania aspołeczne MOCNE STRONY
i przestępczość
POTRZEBY

Wykorzystywanie

MOCNE STRONY
POTRZEBY

Strona 8 z 13

DZIECKO 3

DZIECKO 4

Ocena CAF rodziny
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Ocena wpływu na rodzinę – Przegląd

Prosimy o wyjaśnienie wpływu problemów określonych w ocenach osób dorosłych i dzieci na funkcjonowanie rodziny i rozwój oraz
samopoczucie członków rodziny. Uwzględniając;
- Zdrowie
- Frekwencję, zachowanie i osiągnięcia w szkole - Możliwości pracy
- Porady dla rodziców, wyznaczanie granic i pobudzanie rozwoju
- Funkcjonowanie i dobro rodziny
rodziny i innych osób - Lokalne usługi, kontakty towarzyskie i społeczność lokalną
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- Ogólne dobro dzieci i podstawową opiekę
- Oficjalne i nieoficjalne wsparcie ze strony dalszej

Ocena CAF rodziny
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Wnioski, rozwiązania i działania dotyczące rodziny

Prosimy zaznaczyć (lub umieścić X) przy kategoriach potrzeb, które stwierdzono
Wynik
(nazwa w skrócie)

Sytuacja
finansowa

Kategoria potrzeby

Zakres
potrzeby

Wynik
(nazwa w skrócie)

Praca i pieniądze
Umiejętności i nauka dorosłych

Przestępczość
(ofiary lub sprawcy)

Zdrowie psychiczne i samopoczucie
emocjonalne
Zdrowie fizyczne
Zdrowie

Zdrowie seksualne
Niepełnosprawność
Nadużywanie alkoholu i środków
odurzających
Frekwencja i nauka szkolna

Zakres
potrzeby

Zachowania aspołeczne i
przestępczość
Wykorzystywanie
Przemoc domowa

Stosowny dom
Pozytywne
działania

Osiągnięcia i wyniki
Edukacja

Kategoria potrzeby

Warunki mieszkaniowe
Bezdomność
Izolacja społeczna
Współpraca z lokalnymi służbami
Wychowywanie dzieci

Opieka

Potrzeby z zakresu nauczania

Zaniedbywanie
Związki w rodzinie

Zajęcie się którymi z tych potrzeb najbardziej wpłynie na członków rodziny i ich sytuację? Zostanie
to wykorzystane podczas pierwszego spotkania zespołu ds. rodziny w celu ustalenia pożądanych wyników i
działań

1
2
3
4
5

10

Uwagi i opinia rodziny

Sugerowane podpowiedzi;
Co chce Pan(i) zmienić?
Co chciał(a)by Pan(i), aby się stało?
Skąd będziemy wiedzieć, że to się sprawdza/sprawdziło?
Członek rodziny

Uwagi
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Ocena CAF rodziny
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Co dalej?

Prosimy zaznaczyć (lub umieścić X) przy jednym z następujących wyników oceny, podając krótkie wyjaśnienie oraz w
odpowiednim miejscu informacje na temat dalszych skierowań, jakie wydano.
Informacje na temat dalszych działań
Zalecane wsparcie

Prosimy
Wyjaśnienie
zaznaczyć

Dane służb

Wyznaczona
osoba
kontaktowa

Brak potrzeby dalszych
działań
Sprawa będzie podlegała
wszechstronnym służbom
Wskazanie/Skierowanie do
jednej instytucji
Objęcie opieką społeczną
Zorganizowanie spotkania
zespołu ds. rodziny w celu
sporządzenia planu działań

Prosimy o wypełnienie części poniżej

Planowana data spotkania zespołu
ds. rodziny

Proponowani członkowie/instytucje zespołu ds. rodziny
Instytucja

Sugerowany rodzaj/Imię i nazwisko
przedstawiciela
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Data

Ocena CAF rodziny
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Zgoda na dalsze przekazywanie informacji
Nr identyfikacyjny CAF rodziny:
Nazwisko:

Imię i nazwisko głównego pracownika:
Numer tel. głównego pracownika:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie informacji i dalsze przekazywanie
informacji
„Potrzebujemy uzyskać informacje w ramach tej oceny CAF rodziny, abyśmy mogli zrozumieć,
jakiej pomocy Pan(i) potrzebuje. Jeśli nie będziemy mogli zająć się wszystkimi Pana/Pani
potrzebami, może być konieczne przekazanie przez nas niektórych z tych informacji innym
organizacjom lub poproszenie ich o dodatkowe informacje, aby uzyskać ich pomoc w
zapewnieniu Panu/Pani potrzebnych usług.”
„Będziemy traktowali informacje na Pana/Pani temat jako poufne i nie przekażemy ich z
żadnych innych przyczyn, chyba że będziemy musieli je udostępnić w oparciu o przepisy prawa
lub jeśli stanie się Panu/Pani krzywda, jeśli ich nie udostępnimy. W każdym razie przekażemy
tylko te informacje, które będą bezwzględnie konieczne.”
Rozumiem informacje zapisane w tym formularzu i że będą one przechowywane i
wykorzystywane w celu zapewnienia usług mnie i dzieciom lub młodym ludziom,
których jestem rodzicem lub opiekunem

Tak/Nie

Wyjaśniono mi przyczyny przekazywania informacji i przechowywania informacji
i rozumiem te przyczyny

Tak/Nie

Podpis rodzica/opiekuna/młodej osoby
Podpisano:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpisano:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpisano:

Imię i nazwisko:

Data:

Inni dorośli członkowie rodziny/domostwa lub inne ważne osoby
Podpisano:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpisano:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis osoby przeprowadzającej ocenę
Podpisano:

Imię i nazwisko:

Data:

Wyjątkowe okoliczności: obawy dotyczące wyrządzenia poważnej krzywdy niemowlęciu, dziecku lub
młodej osobie
Jeśli w dowolnym czasie podczas przeprowadzania tej oceny będzie się Pan(i) obawiać, że wyrządzono krzywdę
niemowlęciu, dziecku lub młodej osobie lub je/ją wykorzystano lub grozi mu/jej krzywda lub wykorzystanie, należy
zastosować się do procedur Lokalnej Rady ds. Ochrony Dzieci (Local Safeguarding Children Board, LSCB).
Przewodnik dotyczący postępowania What to do If you’re worried a child is being abused (Co należy zrobić, jeśli
martwi się Pan(i), że dziecko jest wykorzystywane) (Rząd JKM, 2006 r.) określa procedury, które powinni stosować
wszyscy specjaliści.
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Ocena CAF rodziny
Jeśli sądzi Pan(i), że dane dziecko może być „dzieckiem w potrzebie” (w oparciu o art. 17 Ustawy z 1989 r. o
dzieciach (Children Act 1989)), wówczas należy uwzględnić również wydanie skierowania do Opieki Społecznej ds.
Dzieci odnośnie tego dziecka. Te procedury skierowania sprawy ujęte są w lokalnych procedurach ochrony dzieci i
przedstawiono je w Rozdziale 5 Working Together to Safgeguard Children (Współpraca w celu ochrony
dzieci) (2006 r.) (www.ecm.gov.uk/workingtogether). Należy postarać się uzyskać zgodę dziecka i rodziny przed
wydaniem takiego skierowania, chyba że uczynienie tego prowadziłoby do wystąpienia ryzyka, iż dziecku
wyrządzona zostanie poważna krzywda.
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