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1. Úvod
Tento dokument obsahuje výběr vzorových dotazníků, které lze použít ke zjištění názorů dětí na jejich
zkušenosti s centrem Barnahus, včetně jejich spokojenosti se službami a případných návrhů, jak by se
centrum Barnahus mohlo stát pro děti ještě lepším místem. (Pozn. překl. Barnahus v islandštině znamená
Dětský dům, Barnahus je interdisciplinární a multiinstitucionální centrum pro dětské oběti a svědky násilí či
zneužívání.)

Názory dětí poskytují důležitý základ pro hodnocení a reformu systému a praxe centra Barnahus. Vzorové
dotazníky byly vytvořeny za účelem shromáždění názorů dětí na aspekty související se standardy kvality
centra Barnahus. Jejich výsledky mohou být použity jako příspěvek k celkovému posouzení toho, jak dobře
služba funguje v souladu se standardy kvality centra Barnahus.

Tento návod a vzorové dotazníky byly inspirovány výzkumem a jsou založeny na práci a zkušenostech
odborníků, kteří pracují v centru Barnahus, nebo v podobných službách napříč celou Evropou.1 Dále se
opírají o standardy kvality centra Barnahus,2 Úmluvu OSN o právech dítěte a právní předpisy a pokyny Rady
Evropy.3

Vzorové dotazníky uvedené v tomto dokumentu se zaměřují na zkušenosti dítěte s centrem Barnahus,
včetně:

• Cesty do centra Barnahus (informace, doprovázející dospělý, pocit bezpečí, kontrola a důvěra)
• V centru Barnahus (přivítání, místo konání, pocit bezpečí, kontrola a důvěra, účast dítěte, informace

a služby včetně forenzního výslechu, sociálních služeb, lékařského posouzení a posouzení duševního
stavu a léčby)

• Po návštěvě centra Barnahus (návrat domů, informace, bezpečí, pocit kontroly a důvěry)

Právo dítěte být slyšeno

Právo dětí na účast je jednou z hlavních zásad Úmluvy OSN o právech dítěte (1989).
V době přijetí Úmluvy OSN bylo právo dítěte na účast v mezinárodním právu novým pojmem, a proto
představovalo v mnoha zemích světa určitou výzvu. Kultura aktivního zapojení a naslouchání dětem nebyla
v mnoha zemích široce přijímána a ani praktikována. V průběhu let se lidské společnosti stále více zabývaly
důsledky této nové povinnosti uznat a zapojit děti jako aktivní přispěvatele do rozhodování, které ovlivňuje
jejich životy i širší společnost.4

Právo dítěte být slyšeno je základním principem a praxí centra Barnahus. Účast a svědectví dětí jsou
výchozím bodem pro prosazování jejich práv na spravedlnost a péči. V centru Barnahus je dětem poskytnut
bezpečný prostor a podpora při popisování jejich zkušeností. Jejich příběhy jsou dokumentovány
a vyslechnuty neutrálními, ale podporujícími pracovníky centra Barnahus. Příběhy dětí tvoří základ pro
vyšetřování v oblasti ochrany dětí a trestního řízení a ve většině zemí jsou přípustné u soudu.

4 Gerison Landsdown, The Evolving Capacities of the Child (Rozvíjející se schopnosti dítěte, UNICEF, New York 2005).

3 Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a pohlavním zneužíváním (CETS č. 201), Doporučení o účasti
dětí a mladých lidí mladších 18 let (2012), Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem a jejich důvodová zpráva
(2011).

2 Lind Haldorsson, Olivia, The Barnahus Quality Standards (Standardy kvality centra Barnahus): Pokyny pro multidisciplinární
a meziagenturní podporu dětí, které se staly oběťmi nebo svědky násilí (CBSS/Child Circle 2017).

1 Rett og sikkerhet (Forandringsfabrikken 2019); Helena Asplund Carlqvist & Anna Petersson, Barn och föräldrars upplevelse av
kontakten med Barnahus, (Barnahus Linköping 2018); Justice vstřícná k dětem: Perspectives and experiences of children involved in
judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States (Pohledy a zkušenosti dětí zapojených do soudních
řízení jako oběti, svědci nebo účastníci řízení v devíti členských státech EU, Agentura EU pro základní práva, únor 2017);
Ann-Margreth E Olsson & Maria Kläfverud, To be Summoned to Barnahus (Předvolání do centra Barnahus): Children’s Perspectives
in (Perspektivy dětí v publikaci) Susanna Johansson et al (eds) Collaborating Against Child Abuse (Spolupráce proti zneužívání dětí,
2017); Bornenotat 1/16 (BORNERADET, březen 2016); Shelly L., Jackson, A. Resource for Evaluation Child Advocacy Centers (NIN
červenec 2014); A. Kaldal, C. Diesen, J. Beije & E. Diesen, Barnahusutredningen (Juridiska institutionen, Katedra práva), Univerzita
ve Stockholmu 2010). Odborníci, s nimiž byly tyto pokyny a dotazníky konzultovány, jsou uvedeni na straně 1.
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Názory dětí ovlivňují celý proces v centru Barnahus, dále načasování a druh pomoci, léčby a podpory, které
se dítěti dostane. Aktivní zapojení je také prostředkem k posílení postavení a duševní rovnováhy dítěte a je
projevem odolnosti a cesty k zotavení.5

Děti také hrají důležitou roli při poskytování zpětné vazby o svých zkušenostech v centru Barnahus, které
mohou být podkladem pro reformu systému a praxe centra Barnahus.

Úvahy dětí

Některá centra organizace Barnahus již úvahy dětí shromažďují za účelem zjištění, zda jsou zkušenosti dětí
v centru Barnahus pozitivní, či nikoliv. Některé děti, které využívaly služeb centra Barnahus, se také
účastnily výzkumu a vyjádřily své úvahy jasněji. Co tedy již víme o zkušenostech dětí v centru Barnahus
a podobných službách?6

Hlavním doporučením ze strany dětí je, že je třeba je od útlého věku informovat o formách zneužívání; dále
o tom, že ke zneužívání může docházet i ze strany důvěryhodných dospělých; a v neposlední řadě o tom,
kde mohou případné obavy nahlásit. Děti také navrhují povinné vzdělávání a informování budoucích rodičů.
Důvěra je pro dítě nesmírně důležitá, aby se dokázalo svěřit s tím, že je/bylo zneužíváno. Děti se příliš často
zdráhají svěřit, protože mají zkušenost, že jim dospělí pořádně nenaslouchají, anebo že dospělí sdělují
podrobnosti ostatním, aniž by se s dítětem nejprve poradili.

Děti, které využily služeb centra Barnahus, zdůrazňují, že je důležité, aby jim byly před forenzním výslechem
poskytnuty relevantní informace a aby k nim dospělí, kteří je informují a doprovázejí, přistupovali s péčí. Děti
uvádějí, že potřebují znát podrobnosti o procesu a vědět, na které dospělé se mohou obrátit, pokud potřebují
další informace. Pocit zapojení, kontroly a bezpečí usnadňuje dítěti sdílení informací o násilí, které zažilo.

Zdá se, že většina dětí má k prostředí centra Barnahus kladný vztah, a to zejména mladší děti. Z jedné
studie vyplynulo, že adolescenti mají pocit, že interiér centra Barnahus je příliš „dětský“, a že by si přáli více
věcí, kterými by se mohli při čekání zabývat. Stejná studie zjistila, že adolescenti častěji než mladší děti
považovali čekání na forenzní výslech za negativní zkušenost, protože je toto čekání znervózňovalo.7

Děti zdůrazňují, že je důležité vědět, kdo bude forenzní výslech poslouchat a jak budou nahrávky použity.
Děti potřebují vědět, proč je forenzní výslech veden jinak než běžný rozhovor a proč budou požádány, aby
mluvily o věcech, o kterých děti běžně tolik nemluví. Děti také cítí potřebu se seznámit s osobou provádějící
rozhovor ještě před formální částí forenzního výslechu, aby si byly jisté a cítily se bezpečně. Dále děti
vyjadřují potřebu cítit se osobou provádějící forenzní rozhovor přijaty a pochopeny, a to zejména při
vyjadřování bolesti a zranění. Dítěti také musí být umožněno, aby mělo na vyprávění svého příběhu dostatek
času. Děti doporučují, aby výslechové místnosti byly pro děti vhodné a bezpečné.

Děti zdůrazňují, že po forenzním výslechu mohou cítit potřebu dál hovořit o svých pocitech a zážitcích
s terapeutem nebo poradcem. Kromě toho by také děti chtěly mít možnost hovořit o formalitách a dalším
postupu s důvěryhodným dospělým, právním poradcem, pracovníkem centra Barnahus, příslušníkem policie
nebo s někým ze služeb v dané obci/městě. V případě, že soud případ zamítne, je důležité to dítěti vysvětlit
a říci, proč se tak stalo (například z důvodu nedostatku důkazů, a ne proto, že soud příběhu dítěte neuvěřil).

Děti vyjadřují přání, aby byl zohledněn jejich názor na to, kdo může být přítomen, pokud musí u soudu
vypovídat osobně. Rovněž si nepřejí, aby se u soudu musely setkat s obviněným tváří v tvář. Děti si přejí,

7 Kaldal, A., Diesen, C., Beije, J., Diesen: Barnahusutredningen (Juridiska institutionen (Katedra práva), Univerzita ve Stockholmu
2010).

6 Zjištění zde shrnutá pocházejí z: Rett og sikkerhet (Forandringsfabrikken 2019); Helena Asplund Carlqvist & Anna Petersson, Barn
och föräldrars upplevelse av kontakten med Barnahus, (Barnahus Linköping 2018); Justice vstřícná k dětem: Perspectives and
experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States (Pohledy
a zkušenosti dětí zapojených do soudních řízení jako oběti, svědci nebo účastníci řízení v devíti členských státech EU, Agentura EU
pro základní práva, únor 2017); Ann-Margreth E Olsson & Maria Kläfverud, To be Summoned to Barnahus (Předvolání do centra
Barnahus): Children’s Perspectives in (Perspektivy dětí v publikaci) Susanna Johansson et al (eds) Collaborating Against Child Abuse
(Spolupráce proti zneužívání dětí, 2017); Bornenotat 1/16 (BORNERADET, březen 2016); A. Kaldal, C. Diesen, J. Beije & E. Diesen,
Barnahusutredningen (Juridiska institutionen, Katedra práva), Univerzita ve Stockholmu 2010).

5 Laura Lundy, “Voice" is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child („Hlas“
nestačí: konceptualizace článku 12 Úmluvy OSN o právech dítěte), (British Educational Research Journal, 2007).
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aby se s nimi u soudu zacházelo s úctou a laskavostí (například, aby je soudce před zahájením soudního
jednání pozdravil). Děti také doporučují, aby soudní síň byla uzavřena pro média a další osoby kromě
soudce, právního zástupce, žalobce a obhajoby.

Standardy kvality centra Barnahus
Standardy kvality centra Barnahus poskytují společný evropský provozní a organizační rámec pro centra
Barnahus a podobné multidisciplinární a meziinstitucionální služby, které pomáhají předcházet (opětovné)
traumatizaci a podporují dodržování evropského a mezinárodního práva, včetně práva dítěte být slyšeno
a obdržet informace. Dodržováním standardů kvality centra Barnahus daná služba zajistí:

• aby byl prvořadým hlediskem nejlepší zájem dítěte,

• aby bylo naplněno právo dítěte být slyšeno bez opakovaných a potenciálně zastrašujících výslechů
a slyšení,

• aby forenzní výslech s dítětem vedli a dále ho podporovali pouze vyškolení a specializovaní odborníci,

• komplexní, dostupnou multidisciplinární a meziinstitucionální odezvu pro všechny děti, která odpovídá
komplexním potřebám každého dítěte.

První standard obsahuje tři průřezové činnosti, které se vztahují na celý proces, od prvotního hlášení až po
soudní řízení: upřednostnění nejlepšího zájmu dítěte v praxi a při rozhodování (1.1), zajištění toho, aby bylo
naplněno právo dítěte být slyšeno a obdržet informace (1.2), a předcházení zbytečným průtahům (1.3).
Průřezové činnosti jsou základem veškeré činnosti Barnahusu, ale jsou také uvedeny v mnoha dalších
normách. Například účast dítěte se objevuje ve standardu 7 o lékařském vyšetření a ve standardu 8
o terapeutických službách.

Standardy 2–4 se vztahují k institucionálnímu uspořádání a organizační struktuře, například zajištění
příznivého prostředí pro dítě a širokou cílovou skupinu, a jsou relevantní pro ty části procesu, které
v Barnahusu probíhají.

Standardy 5–10 nastavují správnou praxi pro hlavní funkce a konkrétní činnosti, které Barnahus provádí,
jako například vedení případů mezi agenturami, forenzní výslechy nebo lékařská vyšetření.

Standardy také obsahují pokyny ohledně zvyšování kapacity personálu a preventivní práce, například
shromažďování údajů, sdílení informací a rozvíjení znalostí mezi zúčastněnými stranami.

STANDARD 1.2: Právo být vyslechnut a dostávat informace

V čem tento standard spočívá?
Právo být vyslechnut a dostávat informace: Práva dětí vyjádřit názor a obdržet informace jsou
respektována a naplňována.

Proč by měl být tento standard splňován?
Mezinárodní právní závazky: Právo dětí na účast je jednou z obecných zásad Úmluvy OSN o právech
dítěte (UNCRC). Článek 12 odst. 2 stanoví, že dítěti by v první řadě měla být poskytnuta možnost být
vyslechnuto v jakémkoli soudním a správním řízení, které se ho týká.
Evropská právní ustanovení:

• Náležité zohlednění názorů dítěte
• Poskytování informací
• Právo na tlumočení a překlad
• Možnost nařídit, aby byla dětská oběť vyslechnuta pomocí vhodných komunikačních technologií
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Pokyny: Výbor OSN pro práva dítěte (CRC) zdůrazňuje, že „věk by neměl být překážkou práva dítěte se
plně účastnit soudního procesu“. Právo dětských obětí násilí být vyslechnuty je stanoveno v článku 19
Úmluvy OSN o právech dítěte a bylo CRC několikrát objasněno (např. v Obecném komentáři č. 13). CRC
vyzval státy, aby „zajistily, aby názory, potřeby a obavy dětských obětí, které byly vystaveny sexuálnímu
zneužívání nebo jiným násilným trestným činům, byly prezentovány a zváženy v řízeních, kde je ovlivněn
jejich osobní zájem“. Přitom státy „musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zaručily výkon práva
dítěte být vyslechnuto a zajistily mu plnou ochranu“ (Obecný komentář CRC č. 12). Například by měla být
přijata opatření, která zabrání opětovné traumatizaci, například tím, že se předejde opakování svědectví,
a používáním videonahrávek u výslechů (Obecný diskusní den o právu dítěte být vyslechnuto).
Viz také pokyny Rady Evropy pro justici vstřícnou k dětem (2010) kapitola IV.D.3; doporučení Rady
Evropy Sociální služby vstřícné k dětem (2011) kapitola 3.B; diskusní dokument EK, který navrhuje 10
zásad pro integrované systémy ochrany dětí, včetně zásady 1.
Výzkum a zkušenosti: Právo na informace a právo dítěte být vyslechnuto jsou základními aspekty
multidisciplinárního a meziagenturního procesu. Systematické naslouchání názorům dítěte poskytne
hlubší porozumění jeho přáním a potřebám a usnadní určení jeho nejlepších zájmů, jakož i vhodné
a udržitelné kroky, včetně léčby a terapie. Přístup k odpovídajícím informacím je předpokladem
smysluplné účasti. Rovněž posílí postavení dítěte a pomůže mu získat kontrolu nad situací.
Pokud bude dětem dána příležitost zmínit se o svých zkušenostech, poskytnou službě cennou zpětnou
vazbu, která může přispět k tomu, aby byly prostředí, proces a služby přátelštější k dětem a lépe
odpovídaly jejich potřebám a přáním.

V nedávné studii provedené Agenturou pro základní práva, založené na pohovorech s 392 dětmi v devíti
členských státech EU, zdůrazňují děti význam svého práva na to být vyslechnuty s porozuměním
a respektem a zdůrazňují potřebu jasných a praktických pokynů a zaškolení odborníků, kteří se s dětmi
setkávají.8

Příklady ukazatelů a/nebo důkazů, že je standard splňován:
• Zaměstnanci absolvují školení o tom, jak s dětmi komunikovat, naslouchat jim a sdělovat jim
rmace, a to vše úměrně jejich věku a vývoji.
• Forenzní výslechy se provádějí způsobem, který pomáhá dítěti uplatnit své právo být vyslechnuto
udním řízení (viz také standard 6 o forenzních výsleších).
• Děti a jejich rodiče/pečovatelé, kteří se nedopustili protiprávního jednání, mohou ovlivnit
asování, umístění a průběh zásahů, jako je léčba a terapie.
• Děti dostanou příležitost poskytnout zpětnou vazbu o svých zkušenostech se službou.
• Informace jsou běžně a systematicky zpřístupňovány dětem a jejich pečovatelům úměrně věku

ývoji dítěte.
• Děti a pečovatelé obdrží informace v jazyce, kterému rozumí.
• Zvláštní úsilí je věnováno zajištění toho, aby děti se zvláštními potřebami nebo zdravotním
tižením měly stejné příležitosti obdržet informace a být vyslechnuty.

8 Justice vstřícná k dětem: Pohledy a zkušenosti dětí zapojených do soudních řízení jako oběti, svědci nebo účastníci řízení v devíti
členských zemích EU (Agentura EU pro základní práva, únor 2017)
http://fra.europa.eu/en/press-release/2017/child-friendly-justice-childs-perspective
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2. Metodologie a formát
Aby účast dítěte byla bezpečná, etická a smysluplná jak pro dítě, tak pro Barnahus, je důležité pečlivě
promyslet metodologii a formát používaný ke zjištění názorů dětí. Než vzorové dotazníky z tohoto
dokumentu použijete, zamyslete se nad tím, co by ve vašem kontextu mohlo fungovat nejlépe. O některých
z těchto problémů se pojednává v části 2.1 níže. Mohou existovat další problémy, které byste ve svém
kontextu měli zohlednit.

2.1 Náměty k zamyšlení a diskusi

Formát
Dotazníky lze distribuovat a vybírat mnoha způsoby. Zamyslete se, co by podle vašeho názoru fungovalo
nejlépe ve vašem Barnahusu a co by mohlo přispět k širší účasti a usnadnit ji. Je-li to možné, je vhodné
nabídnout různé praktické nástroje, jak na dotazníky odpovídat, například v rámci pohovoru, v tištěném
formátu nebo elektronicky v aplikaci.

Věkové skupiny
Dotazníky jsou upraveny pro dvě věkové skupiny: mládež (13–18) a děti (8–12). Dotazníky pro děti lze
použít během ústního rozhovoru s mladšími dětmi a mohou být upraveny například poskytnutím místa pro
nakreslení obrázku. Vezměte prosím na vědomí, že věkové skupiny jsou orientační a že při výběru
dotazníku, na který má dítě odpovídat, musí být pečlivě zváženy (například) vývojové charakteristiky,
písemné a jazykové schopnosti každého respondenta. Je také důležité, aby byl k dispozici neutrální člen
personálu, který zodpoví otázky, poskytne vysvětlení a/nebo podpoří respondenta.

Typ otázek
Dotazník poskytuje příklady otázek podle Likertovy škály, otevřené otázky a otázky s možností výběru
několika odpovědí. Při pokládání otevřených otázek mohou některé děti potřebovat podrobnější pokyny nebo
ústní vysvětlení. Pro zajištění užitečné zpětné vazby možná bude nutné zahrnout doplňující otázky, které
dávají dítěti příležitost objasnit, proč danou odpověď poskytlo.

S ohledem na srozumitelnost používají vzorové dotazníky raději formu otázek než vymyšlená tvrzení,
u nichž se ke zjištění názorů respondenta používá Likertova škála. Děti se mohou snažit s tvrzeními
souhlasit a zaujímat pozitivní postoj ve vztahu k osobám, s nimiž se setkaly. Pro zjištění přesných odpovědí
proto může být lepší pokládat otázky, než vymýšlet tvrzení, na která dítě reaguje.

Zvažte, zda potřebujete upravit používané dotazníky nebo metodologii, aby splňovaly specifické potřeby
určité skupiny dětí nebo dětí se speciálními potřebami, včetně jazykových schopností.

Načasování a místo
Načasování a metodologie provádění dotazníků s respondenty může mít zásadní vliv na výsledky
konzultace. Pocity a dojmy mohou kolísat nebo se časem měnit. Děti také mohou být citlivé na očekávání
toho, co se bude dít nebo jaké to bude, v dobrém či zlém.
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Prodiskutujte načasování a metodologii, například kdy provedete „nábor“ respondentů, kdy budou vyplňovat
dotazník a kolik času je pro dokončení dotazníku pro dítě přiměřené. Dotazníky a metodologii možná budete
muset upravit v závislosti na tom, kdy a jak děti na dotazníky odpovídají. Budou dotazníky provedeny na
konci, na začátku nebo uprostřed zjišťování zpětné vazby? Jednou nebo několikrát? Jaké osvědčené
postupy používali ostatní?

Je také důležité zamyslet se nad místem vyplnění dotazníku. Mělo by se jednat o klidné, bezpečné
a neutrální prostředí.

Délka a počet dotazníků
Je důležité pečlivě definovat nejdůležitější otázky tak, aby tento proces byl smysluplný pro děti i pro váš
Barnahus. Může být také nutné upravit délku a počet dotazníků s ohledem na potřeby, vývoj a schopnosti
respondenta. Rovněž je důležité zvážit, kolik času by každé dítě mělo strávit odpovídáním na dotazníky – co
je pro každé dítě přiměřené a vhodné?

Vzorové dotazníky poskytují několik vzorových otázek, které pokrývají široký rámec oblastí a aktivit
Barnahusu. Některé dotazníky jsou konkrétní, a tedy dlouhé. Prodiskutujte, které otázky jsou pro vaši službu
zásadní. Potřebujete všechny otázky? Můžete dotazníky sloučit? Je dostatečné použít kratší verze? Kdy je
užitečné použít delší verzi nebo její části místo kratší verze? Jaký počet otázek pokládaný dítěti ke
zodpovězení je přiměřený?

Dalším způsobem řešení je nenechat jedno dítě vyplňovat několik formulářů, ale děti vybrat náhodně
a zapojit je do jednoho nebo jen několika dotazníků. Další alternativou je rozdělit delší dotazníky na dva, aby
byla poskytnuta zpětná vazba na všechny otázky, přičemž ale na různé otázky budou odpovídat různé děti
(tj. 50 % dětí odpoví pouze na první polovinu otázek, zatímco zbývajících 50 % dětí odpoví na druhou
polovinu otázek). Pokud je velikost vzorku dostatečně velká, mělo by to být dostačující.

Pokud bude dítě hodnoceno také za použití standardizovaných nástrojů pro posouzení duševního zdraví, je
nutné vzít do úvahy i celkový počet dotazníků.

Etické otázky a doplnění
Všechny děti by měly dostat příležitost poskytnout zpětnou vazbu na své zkušenosti v Barnahusu, pokud své
názory chtějí sdílet. Účast by měla být dobrovolná. Je také důležité zajistit, aby se děti cítily v bezpečí a aby
jim byla nabídnuta vhodná asistence a možnost se k dotazníkům vrátit.

Prodiskutujte etické otázky, které se mohou objevit v kontextu žádání dětí o názory, včetně právních
požadavků, a vytvořte opatření a postupy pro řešení etických otázek a splnění právních požadavků. Etické
otázky zahrnují mimo jiné ochranu dětí, zajištění smysluplné a informované účasti, nediskriminaci, kulturní
rozmanitost, ochranu osobních údajů, ochranu soukromí a souhlas dětí i jejich pečovatelů.

Pro zajištění etického, bezpečného a smysluplného procesu konzultací s dětmi o jejich zkušenostech v
Barnahusu je důležité naplánovat, co se bude dít poté, co dítě dotazník odevzdá, a jaké budou následné
kroky. Co se stane bezprostředně poté, co dítě vyplní dotazník? Zvažte, jakým způsobem bude probíhat
sběr písemných dotazníků, například prostřednictvím důvěryhodné a nestranné osoby, skrze poštovní
schránku nebo elektronicky. Jakým způsobem lze dítěti poděkovat a poskytnout mu případnou zpětnou
vazbu? Jaké informace potřebuje dítě poté, co vyplní dotazník? Co se například stane s dotazníkem, kdo ho
bude číst, jak bude s odpověďmi nakládáno a k čemu může vést snaha dítěte podělit se o své názory?

Po vyplnění dotazníku je důležité ponechat dostatek času na diskusi o získaných poznatcích, zejména
pokud má dítě negativní zkušenosti. Kdo bude kontaktní osobou, pokud bude dítě posléze po poskytnutí
formální odpovědi potřebovat navázat na otázky v dotazníku?
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Zkreslení
Zkreslení odpovědí může mít velký vliv na platnost dotazníků a použitelnost výsledků. Proto je důležité mít
na paměti možné zkreslení v dotaznících, a to jak u otázek, tak u možností odpovědí. Aby se předešlo
primingu a socializaci respondentů k poskytnutí přehnaně pozitivní nebo negativní zpětné vazby, lze střídat
otázky s kladným a záporným očekáváním. Možnosti odpovědí lze také střídat změnou pořadí, v němž jsou
předloženy (pozitivní – negativní, negativní – pozitivní). Na výběr by mělo být rovněž stejné množství
pozitivních a negativních alternativ. K ověření spolehlivosti odpovědí je možné použít i několik obrácených
otázek.

Otázky typu „mám pocit, že...“
Můžete zvážit, zda byste jako důvěryhodná osoba nechtěla přidat otázky týkající se toho, jaký mělo dítě z
Barnahusu a jeho služeb pocit. Pokud to uděláte, je důležité klást doplňující otázky, které vám umožní reakci
využít, například: „Co způsobilo, že se tak cítíš?“

Příklad dotazníku typu „mám pocit, že“ naleznete zde.

2.2 Omezení rozsahu dotazníků

Vzorové dotazníky se zaměřují na zkušenosti dětí s Barnahusem, počínaje cestou do Barnahusu a konče
návratem do školky, školy nebo domů.

Dotazníky nezjišťují názory dětí na jejich zkušenosti s celým procesem od prvního nahlášení až po případné
soudní jednání a dlouhodobější opatření, která po něm následují.

Nikdy by neměla existovat obava, že by zjišťování názorů dětí narušilo probíhající vyšetřování. Vzorové
dotazníky neshromažďují informace o konkrétních případech ani osobní údaje.

Je důležité poznamenat, že vzorové dotazníky nepodporují hodnocení dopadů. I přesto mohou výsledky
odhalit některé zajímavé informace o tom, jak zkušenosti z Barnahusu ovlivnily výsledky multidisciplinární
odezvy, včetně krátkodobé duševní pohody a zotavení dětí.

Jak bylo uvedeno výše, vzorové dotazníky nabízejí otázky týkající se stejných oblastí přizpůsobené mladším
a starším dětem (mládeži). Cílem je zajistit, aby všechny děti, které si přejí poskytnout zpětnou vazbu, měly
přístup k dotazníkům, které jim umožní a usnadní vyjádření názorů. Dotazníky lze použít (a přizpůsobit) tak,
aby každé dítě dostalo takový dotazník, který je adekvátní k jeho věku, vyspělosti a vývoji.
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3. Dotazníky pro mládež
• Obecné informace, uvítání a místo

• Sociální služby / ochrana dětí

• Forenzní rozhovor

• Lékařské vyšetření

• Terapeutické posouzení / terapie

• Krátký dotazník o spokojenosti pro mládež
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Krátký úvod / náborový scénář k dotazníku (dotazníkům)

Máš právo vyjádřit svůj názor na věci, které se tě týkají.

Chceme pro děti a mládež v Barnahusu odvést co nejlepší práci. Chtěli bychom se dozvědět tvůj názor, a to
jak pozitivní, tak negativní. Umožní nám to zlepšit naši práci při pomoci dětem a mladým lidem a dbát na to,
aby se všichni v Barnahusu cítili bezpečně a příjemně. Pokud se ti zde nelíbilo, je pro nás důležité vědět
proč, abychom mohli situaci zlepšit.

Pokud se chceš zúčastnit, zakroužkuj prosím odpověď, která nejlépe odráží tvé zkušenosti a pocity
související s naší prací a pobytem v Barnahusu.

Lidé, kteří tě doprovodili do Barnahusu nebo z něj, a lidé, které jsi v něm potkal/a, tvé odpovědi neuvidí,
takže můžeš být naprosto upřímný/á.

O tobě
V dotazníku nemusíš uvádět své jméno. Pokud chceš, můžeš nám sdělit svůj věk a pohlaví.

Věk: _________ Pohlaví: __________________
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3.1 Dotazník pro mládež – obecné informace, uvítání a místo

Pověz nám prosím o cestě do Barnahusu

Vysvětlil ti před příjezdem někdo, co je to Barnahus?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Vysvětlil ti někdo, proč jsi musel/a jít do Barnahusu?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Vysvětlil ti někdo, co se bude v Barnahusu dít?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Důvěřuješ osobě, která s tebou přišla do Barnahusu?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cítil/a ses během cesty do Barnahusu bezpečně?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Měl/a jsi pocit, že máš během cesty do Barnahusu svou situaci dostatečně pod
kontrolou?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Pokud máš nějaké návrhy na zlepšení cesty do Barnahusu, tak se o ně s námi
prosím poděl.

Je ještě něco, o čem bys nám chtěl/a říct, co se týče tvých zkušeností s
vyzvednutím a/nebo cestou do Barnahusu?
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Řekni nám o svých zkušenostech v Barnahusu

Přivítal tě někdo v Barnahusu hned po příjezdu?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á

Cítil/a ses v Barnahusu vítán/a, a že se o tebe zajímají?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že máš svou situaci v Barnahusu dostatečně pod kontrolou?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses v Barnahusu v bezpečí?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Cítil/a ses v Barnahusu respektován/a?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že ti v Barnahusu naslouchají?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Byl Barnahus přizpůsoben tvým speciálním potřebám?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Čekárna byla...

VELMI
POHODLNÁ POHODLNÁ NEPOHODLNÁ VELMI

NEPOHODLNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

VELMI
VHODNÁ VHODNÁ NEVHODNÁ VELMI

NEVHODNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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VELMI
BEZPEČNÁ BEZPEČNÁ NEBEZPEČNÁ VELMI

NEBEZPEČNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Líbily se ti aktivity/hry/věci, kterými ses mohl/a v čekárně zabývat?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Celkově bych svou zkušenost v Barnahusu popsal/a jako...
HORŠÍ, NEŽ JSEM

OČEKÁVAL/A
TAKOVOU, JAKOU
JSEM OČEKÁVAL/A

LEPŠÍ, NEŽ JSEM
OČEKÁVAL/A

NEVĚDĚL/A JSEM, CO
OČEKÁVAT

☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Doporučil/a bys ostatním dětem a mladým lidem, aby šli do Barnahusu?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Jaké další aktivity bys býval/a chtěl/a během čekání dělat?
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Co se ti na čekárně líbilo?

Co se ti na čekárně nelíbilo?

Co dalšího mohli zaměstnanci Barnahusu udělat, aby ti pomohli?

Pokud máš nápady, jak čekárnu vylepšit, poděl se prosím o ně s námi.

Chtěl/a bys nám říct ještě něco dalšího o něčem před tvou návštěvou Barnahusu,
během ní nebo po ní?

Po Barnahusu

Řekl ti někdo, co se po tvém odchodu z Barnahusu bude dít?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á

Byly tvé otázky ohledně toho, co se bude dít dál, zodpovězeny?
VŠECHNY
OTÁZKY

MNOHO
OTÁZEK

PÁR
OTÁZEK

ŽÁDNÉ
OTÁZKY

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ptali se tě na tvůj názor na další kroky po návštěvě Barnahusu?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Cítil/a ses po návštěvě v Barnahusu v bezpečí?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že máš dostatečnou kontrolu nad svou situací a nad tím, co se
stalo bezprostředně po tvé návštěvě Barnahusu?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Dostalo se ti po návštěvě Barnahusu podpory, o kterou jsi stál/a?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Co jsi nejvíce ocenil/a na tom, co se dělo po tvé návštěvě Barnahusu?

Co se ti nelíbilo na tom, co se dělo po tvé návštěvě Barnahusu?

Co dalšího mohli zaměstnanci Barnahusu udělat, aby ti pomohli?

Chceš se s námi podělit o nějaké další zkušenosti po návštěvě Barnahusu?
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3.2 Dotazník pro mládež – sociální služby / ochrana dětí

Bylo ti vysvětleno, jak ti může sociální pracovník pomoci?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á

Bylo ti řečeno, že je možné zajistit tlumočení (pouze pokud je potřebné)?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEHODÍ SE

Cítil/a ses se sociálním pracovníkem bezpečně?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses respektován/a sociálním pracovníkem?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že ti sociální pracovník naslouchá?
ANO, PO

CELOU DOBU
VĚTŠINOU

ANO NĚKDY ANO NIKDY NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Měl/a jsi pocit, že ti sociální pracovník věří?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Porozuměl/a jsi všem otázkám, které ti sociální pracovník položil?

ANO, VŠEM NĚKTERÝM ŽÁDNÝM NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Byly tvé otázky zodpovězeny?
ANO,

VŠECHNY
MNOHO
OTÁZEK

PÁR
OTÁZEK ŽÁDNÉ NEJSEM SI

JISTÝ/Á
NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Byl na tebe tlumočník milý (pouze pokud byl potřebný)?
ANO, PO
CELOU
DOBU

VĚTŠINOU
ANO NĚKDY NIKDY NEMÁM

NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

NEHODÍ SE

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sdělil ti sociální pracovník, jaké budou další kroky?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zeptal se tě sociální pracovník na to, co si myslíš o dalších krocích?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Co se ti líbilo na setkání se sociálním pracovníkem?

Co se ti nelíbilo na setkání se sociálním pracovníkem?

Co dalšího mohl sociální pracovník udělat, aby ti pomohl?

Chtěl/a bys nám říci něco o setkání se sociálním pracovníkem, o něčem před ním
nebo po něm?
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3.3 Dotazník pro mládež – forenzní rozhovor

Před forenzním rozhovorem

Bylo ti před začátkem forenzního rozhovoru sděleno, co můžeš očekávat?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, kdo bude vést forenzní rozhovor?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Byl/a jsi představen/a osobě provádějící forenzní rozhovor před zahájením
formálního rozhovoru?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, kdo bude forenzní rozhovor sledovat?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Byl/a jsi informován/a o možnosti tlumočení během rozhovoru (pouze v případě
potřeby)?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEHODÍ SE

Musel/a jsi před forenzním rozhovorem čekat dlouhou dobu v čekárně?

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE NE NEJSEM SI

JISTÝ/Á
NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říci, jak si toto čekání prožíval/a?
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Forenzní rozhovor

Řekla ti osoba, která prováděla forenzní rozhovor, jak bude rozhovor probíhat a co
se bude dít?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, co máš dělat, pokud budeš potřebovat přestávku?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, že můžeš kdykoliv odpovědět „nevím“, pokud odpověď opravdu
neznáš?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Cítil/a ses během forenzního rozhovoru v bezpečí?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses během forenzního rozhovoru respektován/a?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Připadalo ti, že ti během forenzního rozhovoru naslouchali?
ANO, PO
CELOU
DOBU

VĚTŠINOU
ANO NĚKDY NIKDY NEMÁM

NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

NEHODÍ SE

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že ti pracovník během rozhovoru věří?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Rozuměl/a jsi všem otázkám, které ti byly položeny?

ANO, VŠEM NĚKTERÝM
OTÁZKÁM

ŽÁDNÝM
OTÁZKÁM

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Byly tvé otázky zodpovězeny?
ANO,

VŠECHNY
OTÁZKY

MNOHO
OTÁZEK

POUZE
NĚKOLIK
OTÁZEK

ŽÁDNÉ
OTÁZKY

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Byl na tebe tlumočník milý (pouze pokud byl potřebný)?
ANO, PO
CELOU
DOBU

VĚTŠINOU
ANO NĚKDY NIKDY NEMÁM

NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

NEHODÍ SE

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Speciální výslechová místnost byla...
VELMI

POHODLNÁ POHODLNÁ NEPOHODLNÁ VELMI
NEPOHODLNÁ

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

VELMI
VHODNÁ VHODNÁ NEVHODNÁ VELMI

NEVHODNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

VELMI
BEZPEČNÁ BEZPEČNÁ NEBEZPEČNÁ VELMI

NEBEZPEČNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Po forenzním rozhovoru

Čekal na tebe po skončení forenzního rozhovoru v čekárně někdo, komu
důvěřuješ?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Cítil/a ses po forenzním rozhovoru v bezpečí?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Řekl ti někdo, co bude po rozhovoru následovat?

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE NE NEJSEM SI

JISTÝ/Á
NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Byly tvé otázky ohledně toho, co se bude dít dál, zodpovězeny?
ANO,

VŠECHNY
OTÁZKY

MNOHO
OTÁZEK

POUZE
NĚKOLIK
OTÁZEK

ŽÁDNÉ
OTÁZKY

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zeptal se tě někdo na to, co si myslíš o dalších krocích?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Co se ti líbilo na forenzním rozhovoru?

Co se ti nelíbilo na forenzním rozhovoru?

V čem dalším ti mohl forenzní rozhovor pomoci?

Chtěl/a bys nám říci něco o tom, co bylo před forenzním rozhovorem, během něj
nebo po něm?
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3.4 Dotazník pro mládež – lékařské vyšetření

Tento dotazník lze použít i pro účely zubního vyšetření, pokud je v nabídce centra Barnahus.

Před lékařským vyšetřením

Byl/a jsi už v centru Barnahus na lékařské prohlídce?
☐ ANO ☐ NE

Byl/a jsi na lékařskou prohlídku poslán/a do nemocnice nebo na jiné místo?
☐ ANO ☐ NE

Bylo ti řečeno, proč podstupuješ lékařskou prohlídku?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, že můžeš lékařskou prohlídku odmítnout?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, jak bude lékařská prohlídka vypadat?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, kdo bude lékařskou prohlídku provádět?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, kdo bude ve vyšetřovně?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, že si do vyšetřovny můžeš přivést někoho, komu důvěřuješ?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR
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Musel/a si na lékařskou prohlídku čekat dlouho?

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE NE NEJSEM SI

JISTÝ/Á
NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říci, jak si toto čekání prožíval/a?

Během lékařského vyšetření

Cítil/a ses během lékařské prohlídky vítán/a a že o tebe bylo postaráno?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Vysvětloval ti lékař, co se během lékařského vyšetření děje?
ANO, PO
CELOU
DOBU

VĚTŠINOU
ANO NĚKDY NIKDY NEMÁM

NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bylo ti řečeno, že můžeš během lékařské prohlídky klást otázky?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Zodpověděl lékař, který tě vyšetřoval, všechny tvé otázky?
ANO,

VŠECHNY
OTÁZKY

MNOHO
OTÁZEK

POUZE
NĚKOLIK
OTÁZEK

ŽÁDNÉ
OTÁZKY

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Cítil/a ses během lékařské prohlídky v bezpečí?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses během lékařské prohlídky respektován/a?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že je ti během lékařské prohlídky nasloucháno?
ANO, PO
CELOU
DOBU

VĚTŠINOU
ANO NĚKDY NIKDY NEMÁM

NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

NEHODÍ SE

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Lékařská vyšetřovna byla...

VELMI
POHODLNÁ POHODLNÁ NEPOHODLNÁ VELMI

NEPOHODLNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

VELMI
VHODNÁ VHODNÁ NEVHODNÁ VELMI

NEVHODNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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VELMI
BEZPEČNÁ BEZPEČNÁ NEBEZPEČNÁ VELMI

NEBEZPEČNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Po lékařském vyšetření

Bylo ti sděleno, co lékař během vyšetření zjistil?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Odpověděl lékař na všechny otázky, které jsi měl/a ohledně toho, co bylo během
lékařského vyšetření zjištěno?

ANO,
VŠECHNY
OTÁZKY

MNOHO
OTÁZEK

POUZE
NĚKOLIK
OTÁZEK

ŽÁDNÉ
OTÁZKY

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sdělil ti někdo, jaké máš možnosti pokračování léčby (pokud je léčba potřebná)?

ANO NE NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

NEPOTŘEBOVAL/A JSEM
POKRAČOVAT V LÉČBĚ

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zodpověděl lékař všechny otázky, které jsi měl/a o pokračování léčby (pokud je
léčba potřebná)?

ANO,
VŠECHNY
OTÁZKY

MNOHO
OTÁZEK

POUZE
NĚKOLIK
OTÁZEK

ŽÁDNÉ
OTÁZKY

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zeptal se tě lékař nebo zaměstnanec centra Barnahus na to, co si myslíš o
pokračování léčby (pokud je léčba potřebná)?

ANO NE NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEPOTŘEBOVAL/A JSEM
POKRAČOVAT V LÉČBĚ

☐ ☐ ☐ ☐
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Jaké další nebo jiné lékařské služby bys uvítal/a?

Co se ti líbilo na lékařském vyšetření?

Co se ti nelíbilo na lékařském vyšetření?

Co dalšího mohl zdravotnický personál udělat, aby ti pomohl?

Máš-li nějaké nápady na zlepšení lékařské vyšetřovny, prosím poděl se s námi o
ně.

Chtěl/a bys nám říci ještě něco dalšího před lékařským vyšetřením, během něj
nebo po něm?

VŠECHNO NĚCO NIC NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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3.5 Dotazník pro mládež – terapeutické posouzení a terapie

Níže uvedený dotazník je určen primárně ke shromáždění odpovědí dětí o terapeutickém posouzení, není
tedy pokračováním terapie.  Pečlivě zvažte, kdy budete dotazník provádět, neboť to bude mít vliv jak na druh
otázek, které budete pokládat, tak na odpovědi, které získáte.

Před terapeutickými službami

Byly ti v centru Barnahus nabídnuty terapeutické služby?
☐ ANO ☐ NE

Bylo ti řečeno, proč je ti nabídnuto terapeutické posouzení / terapeutické služby?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Sdělil ti někdo, že se můžeš rozhodnout, že žádné terapeutické posouzení /
terapeutické služby v centru Barnahus nechceš?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, že se můžeš rozhodnout absolvovat terapeutické posouzení /
terapeutické služby někde jinde?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno jak bude posouzení/terapie vypadat?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Bylo ti řečeno, kdo bude provádět posouzení/terapii?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á ☐ NEMÁM NÁZOR

Byla osoba, která ti nabídla terapii, tím, kdo s tebou později vedl rozhovor?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á

Bylo ti řečeno, že si můžeš do místnosti přivést někoho, komu důvěřuješ?
☐ ANO ☐ NE ☐ NEJSEM SI JISTÝ/Á
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Podílel/a ses na stanovení cílů terapie?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Byli ti cíle terapie jasné?
ANO,

VŠECHNY
POUZE

NĚKTERÉ ŽÁDNÉ NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Musel/a jsi na terapeutické posouzení / terapii čekat dlouhou dobu v čekárně?

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE NE NEJSEM SI

JISTÝ/Á
NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říci, jak si toto čekání prožíval/a?

Terapeutické posouzení / terapie

Vysvětlil ti terapeut, jak terapie probíhá a jak by mohla pomoci?

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE NE NEJSEM SI

JISTÝ/Á
NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mohl/a ses ptát na otázky ohledně terapie?

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE NE NEJSEM SI

JISTÝ/Á
NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Byly tvé otázky o terapeutických službách zodpovězeny?

ANO,
VŠECHNY

MNOHO
OTÁZEK

POUZE
NĚKOLIK
OTÁZEK

ŽÁDNÉ NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Místnost, kde jsem měl/a terapii, byla...

VELMI
POHODLNÁ POHODLNÁ NEPOHODLNÁ VELMI

NEPOHODLNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

VELMI
VHODNÁ VHODNÁ NEVHODNÁ VELMI

NEVHODNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

VELMI
BEZPEČNÁ BEZPEČNÁ NEBEZPEČNÁ VELMI

NEBEZPEČNÁ
NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Po službách v oblasti duševního zdraví

Byl/a jsi informován/a o možnostech pokračování terapie?

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE NE

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

NEPOTŘEBOV
AL/A JSEM /
NECHTĚL/A

JSEM
POKRAČOVAT

V TERAPII

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Byly tvé otázky ohledně možnosti pokračování terapeutických služeb
zodpovězeny?

ANO,
VŠECHNY

MNOHO
OTÁZEK

POUZE
NĚKOLIK
OTÁZEK

ŽÁDNÉ
OTÁZKY

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Zeptal se tě někdo na názory ohledně možnosti pokračování terapie a dalších
kroků?

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE NE

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

NEMÁM
NÁZOR

NEPOTŘEBOV
AL/A JSEM /
NECHTĚL/A

JSEM
POKRAČOVAT

V TERAPII

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jaké doplňkové služby či jiné služby v oblasti duševního zdraví bys v centru
Barnahus uvítal/a?

Co se ti líbilo na službách v oblasti duševního zdraví?

Co se ti nelíbilo na službách v oblasti duševního zdraví?

Co dalšího mohli zaměstnanci centra udělat, aby ti lépe pomohli?

Máš-li nějaké nápady na zlepšení služeb v oblasti duševního zdraví nebo
ošetřovny, prosím poděl se s námi o ně.

Chtěl/a bys nám říci ještě něco dalšího o službách v oblasti duševního zdraví, o
něčem před nimi nebo po nich?
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3.6 Krátký dotazník o spokojenosti pro mládež

Pomoz nám zlepšit zkušenosti mladých lidí s organizací Barnahus zodpovězením otázek níže. Chceme
vědět, jak se cítíš (dobré i špatné pocity). Díky!

Byl/a jsi spokojený/á s pomocí, které se ti dostalo v Barnahusu?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Dostalo se ti v Barhnausu pomoci, kterou jsi potřeboval/a?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jak jsme ti mohli pomoct lépe?

Ptal se tě někdo, jakou pomoc potřebuješ?
ANO, PO
CELOU
DOBU

VĚTŠINOU NĚKDY NIKDY NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

NEHODÍ SE

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cítil/a ses v Barnahusu v bezpečí?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct proč? Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Cítil/a ses v Barnahusu respektován/a?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že ti v Barnahusu naslouchají?
ANO, PO
CELOU
DOBU

VĚTŠINOU NĚKDY NIKDY NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM
SI

JISTÝ/Á

NEHODÍ SE

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses v Barnahusu vítán/a, a že se o tebe zajímají?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že máš při návštěvě v Barnahusu svou situaci dostatečně pod
kontrolou?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Měl/a jsi pocit, že ti v Barnahusu věří?
ROZHODNĚ

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE
NE

VŮBEC
NE

NEMÁM
NÁZOR

NEJSEM SI
JISTÝ/Á

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Zakroužkuj známku pro každou z těchto služeb. Známka 1 je nejnižší skóre a 5 je
nejvyšší skóre.
POKOJE V BARNAHUSU 1      2      3      4      5
JAK SE MNOU V BARNAHUSU ZACHÁZELI 1      2      3      4      5
FORENZNÍ ROZHOVOR 1      2      3      4      5
LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ 1      2      3      4      5
TERAPEUTICKÉ SLUŽBY 1      2      3      4      5

Jaké doplňkové nebo další služby či pomoc bys v Barnahusu uvítal/a?

Co se ti líbilo na pobytu v Barnahusu?

Co se ti nelíbilo na pobytu v Barnahusu?

Co mohl personál udělat, aby se ti dostalo lepší pomoci?

Máš-li nějaké nápady na zlepšení čekárny, výslechové místnosti či ošetřoven,
prosím poděl se s námi o ně.

Chtěl/a bys nám říct ještě něco dalšího o něčem před tvou návštěvou Barnahusu,
během ní nebo po ní?

39



4. Dotazníky pro děti
• Obecné informace, uvítání a místo

• Sociální služby / ochrana dětí

• Forenzní rozhovor

• Lékařské vyšetření

• Terapeutické posouzení

• Krátký dotazník pro děti
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Krátký úvod / náborový scénář k dotazníku

Písemná zpětná vazba
Zajímá nás, jak ses v Barnahusu cítil/a. Tvé dojmy, dobré i špatné, jsou pro nás důležité. Pomůže nám to
zlepšit pomoc poskytovanou dětem, které sem přijdou. Lidé, kteří s tebou přišli do Barnahusu, a lidé, které jsi
v něm potkal/a, tvé odpovědi neuvidí, takže můžeš být naprosto upřímný/á.

Na tomto listu jsou otázky, a jestli chceš, můžeš zakroužkovat emotikon, který nejlépe vystihuje tvůj pocit.
Do políček můžeš napsat nebo nakreslit své odpovědi. Pokud něčemu nerozumíš, zeptej se osoby, která ti
dala tento papír.

Ústní pohovor
Zajímá nás, jak ses v Barnahusu cítil/a. Tvé dojmy, dobré i špatné, jsou pro nás důležité. Pomůže nám to
zlepšit pomoc poskytovanou dětem, které sem přijdou. Lidé, kteří s tebou přišli do Barnahusu, a lidé, které jsi
v něm potkal/a, tvé odpovědi neuvidí, takže můžeš být naprosto upřímný/á.

Nyní se tě zeptám na několik otázek, a pokud chceš, můžeš mi říct své odpovědi. Pokud něčemu
nerozumíš, zeptej se a zkusím ti to vysvětlit.
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4.1 Dotazník pro děti – obecné informace, uvítání a místo

Před příchodem do Barnahusu

Než jsi sem přišel/přišla, řekl ti někdo, kam jdeš?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Vysvětlil ti někdo, co se bude v Barnahusu dít?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Přišel s tebou do Barnahusu někdo, komu důvěřuješ?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Cítil/a ses při cestě do Barnahusu bezpečně?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE              VŮBEC NE           NEJSEM SI JISTÝ/Á

Co se ti líbilo, když tě vyzvedli a vezli do Barnahusu?
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Co se ti nelíbilo, když tě vyzvedli a vezli do Barnahusu?

Je ještě něco, co bys nám chtěl/a říct o svých zkušenostech s vyzvednutím
a/nebo cestou do Barnahusu?

V Barnahusu

Přivítal tě někdo, když jsi přijel/a do Barnahusu?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Cítil/a ses v Barnahusu v bezpečí?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE              VŮBEC NE           NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Měl/a jsi pocit, že ti v Barnahusu naslouchají?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE              VŮBEC NE           NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses v Barnahusu vítán/a, a že se o tebe zajímají?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE              VŮBEC NE           NEJSEM SI JISTÝ/Á

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Líbila se ti čekárna v Barnahusu?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE              VŮBEC NE           NEJSEM SI JISTÝ/Á

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Líbily se ti hračky v čekárně?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE              VŮBEC NE           NEJSEM SI JISTÝ/Á

Co si myslíš o dětském domu Barnahus? Můžeš si vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě nějaký další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítíš ohledně
Barnahusu?

Co se ti líbilo při čekání v čekárně?

Co se ti nelíbilo při čekání v čekárně?
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Co bychom mohli udělat jinak, aby ses cítil/a lépe?

Jak můžeme udělat čekárnu pro děti lepší?

Chtěl/a bys nám říct ještě něco dalšího o něčem před tvou návštěvou Barnahusu,
během ní nebo po ní?

Po Barnahusu

Řekli ti, co se bude dít, až z Barnahusu odejdeš?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Cítil/a ses po návštěvě v Barnahusu bezpečně?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE              VŮBEC NE           NEJSEM SI JISTÝ/Á

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Jak ses cítil/a, když ses do Barhahusu vrátil/a po své první návštěvě? Můžeš si
vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě nějaký další pocit, který lépe popisuje, jak ses cítil/a při
návratu do Barnahusu?

Co jsme mohli udělat, aby ses cítil/a lépe po návštěvě Barnahusu?

Chceš se s námi podělit o nějaké další zkušenosti po návštěvě v Barnahusu?
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4.2 Dotazník pro děti – sociální služby / ochrana dětí

Vysvětlil ti někdo, jak ti může sociální pracovník pomoct?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Měl/a jsi pocit, že ti sociální pracovník pečlivě naslouchal?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že se o tebe sociální pracovník zajímá?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Porozuměl/a jsi všem otázkám, které ti sociální pracovník položil?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á
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Měl/a jsi pocit, že ti sociální pracovník věří?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses se sociálním pracovníkem bezpečně?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Co si myslíš o setkání se sociálním pracovníkem? Můžeš si vybrat několik
obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě nějaký další pocit, který by lépe vystihoval, jak ses cítil/a při
setkání se sociálním pracovníkem?
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Řekl ti někdo, co se bude dít po tvém setkání se sociálním pracovníkem?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Další otázky – odpovědi napiš nebo namaluj do rámečku

Co se ti líbilo na setkání se sociálním pracovníkem?

Co se ti nelíbilo na setkání se sociálním pracovníkem?

Co mohl sociální pracovník udělat jinak, aby ses cítil/a lépe?

Chtěl/a bys nám říci ještě něco dalšího o setkání se sociálním pracovníkem, o
něčem před ním nebo po něm?
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4.3 Dotazník pro děti – forenzní rozhovor

Před rozhovorem

Řekl ti někdo, co se bude při rozhovoru dít?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Cítil/a ses před rozhovorem v bezpečí?

HODNĚ                  VĚTŠINOU              SPÍŠE NE              VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Forenzní rozhovor

Měl/a jsi pocit, že ti osoba při rozhovoru pečlivě naslouchala?

HODNĚ                  VĚTŠINOU             SPÍŠE NE                VŮBEC NE          NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Měl/a jsi pocit, že se o tebe osoba při rozhovoru zajímala?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Rozuměl/a jsi všem otázkám, na které se tě při rozhovoru ptali?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á

Měl/a jsi pocit, že ti osoba při rozhovoru věřila?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Líbila se ti výslechová místnost?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses ve výslechové místnosti bezpečně?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Co si myslíš o forenzním rozhovoru? Můžeš si vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítíš ohledně
forenzního rozhovoru?
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Po forenzním rozhovoru

Čekal na tebe po skončení forenzního rozhovoru někdo, s kým se cítíš bezpečně?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Cítil/a ses po rozhovoru v bezpečí?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Řekl ti někdo, co se bude dít po skončení forenzního rozhovoru?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Další otázky – odpovědi napiš nebo namaluj do rámečku

Co se ti nelíbilo na forenzním rozhovoru?
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Co se ti líbilo na forenzním rozhovoru?

Co bychom mohli udělat jinak, aby ses cítil/a lépe?

Chtěl/a bys nám říci ještě něco dalšího o tom, co bylo před forenzním
rozhovorem, během něj nebo po něm?
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4.4 Dotazník pro děti – lékařské vyšetření

Tento dotazník lze použít i pro účely zubního vyšetření, pokud je v nabídce centra Barnahus.

Před lékařským vyšetřením

Řekl ti někdo, jak bude lékařské vyšetření vypadat?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Jak ses cítil/a během čekání na lékařské vyšetření? Můžeš si vybrat několik
obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe popisoval, jak ses cítil/a při čekání na
lékařské vyšetření?
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Během lékařského vyšetření

Byl s tebou ve vyšetřovně někdo, s kým se cítíš v bezpečí?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Byl na tebe doktor hodný?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses během lékařského vyšetření v bezpečí?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Líbila se ti lékařská vyšetřovna?

HODNĚ                VĚTŠINOU                SPÍŠE NE               VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
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Řekl ti někdo, co lékař zjistil?

ANO                   NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Řekl ti někdo, jestli potřebuješ nějakou léčbu a jak by měla vypadat?

ANO                 NE            NEJSEM SI JISTÝ/Á

Jak ses cítil/a během lékařského vyšetření? Můžeš si vybrat několik obrázků.

Šťastný/á            OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítil/a ohledně
lékařského vyšetření?
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Další otázky – odpovědi napiš nebo namaluj do rámečku

Co se ti nelíbilo na lékařském vyšetření?

Co se ti líbilo na lékařském vyšetření?

Co bychom mohli udělat jinak, aby ses cítil/a lépe?

Jak bys zlepšil/a místnost pro lékařské vyšetření, aby byla pro děti ještě lepší?

Chtěl/a bys nám říct ještě něco dalšího o tom, co bylo před lékařským vyšetřením,
během něj nebo po něm?
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4.5 Dotazník pro děti – terapeutické posouzení

Níže uvedený dotazník je určen primárně ke shromáždění odpovědí dětí o terapeutickém posouzení, není
tedy pokračováním terapie.  Pečlivě zvažte, kdy budete dotazník provádět, neboť to bude mít vliv jak na druh
otázek, které budete pokládat, tak na odpovědi, které získáte.

Před rozhovorem s terapeutem

Řekl ti někdo, jak bude rozhovor s terapeutem vypadat?

ANO                 NE          NEJSEM SI JISTÝ/Á

Cítil/a ses při čekání na terapeuta v bezpečí?

HODNĚ                VĚTŠINOU              SPÍŠE NE            VŮBEC NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Jak ses cítil/a při čekání na rozhovor s terapeutem? Můžeš si vybrat několik
obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak ses cítil/a při čekání na
rozhovor s terapeutem?
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Rozhovor s terapeutem

Měl/a jsi pocit, že se o tebe terapeut zajímá?

HODNĚ                VĚTŠINOU             SPÍŠE NE                VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Cítil/a ses při rozhovoru s terapeutem v bezpečí?

HODNĚ                VĚTŠINOU             SPÍŠE NE                VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Líbil/a se ti místnost, v které jsi mluvil/a s terapeutem?

HODNĚ                VĚTŠINOU             SPÍŠE NE                VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Měl/a jsi pocit, že ti terapeut naslouchá?

HODNĚ                VĚTŠINOU             SPÍŠE NE                VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Měl/a jsi pocit, že někdo naslouchá tomu, co by sis přál/a dělat při terapii?

HODNĚ                VĚTŠINOU             SPÍŠE NE                VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Jak ses cítil/a při rozhovoru s terapeutem? Můžeš si vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítíš ohledně
rozhovoru s terapeutem?

Po rozhovoru s terapeutem

Řekl ti někdo, co se bude dít dál?

ANO                 NE       NEJSEM SI JISTÝ/Á
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Jak ses cítil/a po setkání s terapeutem? Můžeš si vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítíš ohledně
rozhovoru s terapeutem?

Další otázky – odpovědi napiš nebo namaluj do rámečku

Co se ti nelíbilo na rozhovoru s terapeutem?

Co se ti líbilo na rozhovoru s terapeutem?
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Co bychom mohli udělat jinak, aby ses cítil/a lépe?

Jak bys vylepšil/a místnost, kde jsi mluvil/a s terapeutem?

Chtěl/a bys nám říci ještě něco dalšího o tom, co bylo před rozhovorem s
terapeutem, během něj nebo po něm?
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4.6 Krátký dotazník o spokojenosti pro děti

Pomoz nám zlepšit centrum Barnahus. Chceme vědět, jak se cítíš (dobré i špatné pocity). Díky!

Pomohlo ti centrum Barnahus?

HODNĚ VĚTŠINOU             SPÍŠE NE VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Můžeš nám říci, co ti v centru Barnahus pomohlo?

Cítil/a ses v Barnahusu v bezpečí?

HODNĚ VĚTŠINOU             SPÍŠE NE VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Cítil/a ses v Barnahusu vítán/a, a že se o tebe zajímají?

HODNĚ VĚTŠINOU             SPÍŠE NE VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Líbily se ti hračky v centru Barnahus?

HODNĚ VĚTŠINOU             SPÍŠE NE VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á

Líbila se ti čekárna v Barnahusu?

HODNĚ VĚTŠINOU             SPÍŠE NE VŮBEC NE        NEJSEM SI JISTÝ/Á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?
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Co si myslíš o dětském domu Barnahus? Můžeš si vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítíš ohledně
rozhovoru s terapeutem?

Co si myslíš o setkání se sociálním pracovníkem? Můžeš si vybrat několik
obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á

Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítíš ohledně
rozhovoru s terapeutem?

67



Co si myslíš o forenzním výslechu? Můžeš si vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítíš ohledně
rozhovoru s terapeutem?

Co si myslíš o lékařském vyšetření? Můžeš si vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítíš ohledně
rozhovoru s terapeutem?

68



Co si myslíš o rozhovoru s terapeutem? Můžeš si vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK            Nešťastný/á   Rozrušený/á   Znepokojený/á  Vystrašený/á   Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš zmínit ještě další pocit, který by lépe vystihoval, jak se cítíš ohledně
rozhovoru s terapeutem?

Jaký jsi měl/a pocit z toho, že jdeš domů po návštěvě centra Barnahus? Můžeš si
vybrat několik obrázků.

Šťastný/á           OK          Nešťastný/á    Rozrušený/á    Znepokojený/á   Vystrašený/á  Otrávený/á   Naštvaný/á
Můžeš nám říct, co způsobilo, že ses takhle cítil/a?

Chceš nám říct ještě o nějakém dalším pocitu, který by lépe vystihoval, jak se cítíš
ohledně svého návratu domů po návštěvě centra Barnahus?
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Další otázky – odpovědi napiš nebo namaluj do rámečku

Co se ti nelíbilo na pobytu v centru Barnahus?

Co se ti líbilo na pobytu v centru Barnahus?

Co bychom mohli udělat jinak, aby ses cítil/a lépe?

Chtěl/a bys nám říct ještě něco dalšího o něčem před tvou návštěvou Barnahusu,
během ní nebo po ní?
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5. Příklady otázek/dotazníků typu „cítím se…”
Aby byly otázky typu „cítím se“ pro centrum Barnahus použitelné, je důležité pokládat doplňující otázky tak,
aby dítě mělo možnost vysvětlit, proč se cítí určitým způsobem.

Cítím se…
☐ Velmi špatně ☐ Špatně ☐ Dobře ☐ Velmi dobře

☐ Necítím se vůbec hezky ☐ Necítím se hezky ☐ Hezky ☐ Moc hezky

☐ Velmi přehlížený/á ☐ Přehlížený/á ☐ Trošku přehlížený/á ☐ Nepřehlížený/á

☐ Velmi nepohodlně ☐ Nepohodlně ☐ Pohodlně ☐ Velmi pohodlně

☐ Velmi smutný/á ☐ Smutný/á ☐ Trošku smutný/á ☐ Nejsem smutný/á

☐ Velmi nešťastný/á ☐ Nešťastný/á ☐ Šťastný/á ☐ Velmi šťastný/á

☐ Velmi znepokojený/á ☐ Znepokojený/á ☐ Trošku znepokojený/á☐ Nejsem
znepokojený/á

☐ Velmi rozrušený/á ☐ Rozrušený/á ☐ Trošku rozrušený/á ☐ Nejsem
rozrušený/á

☐ Velmi nadšený/á ☐ Nadšený/á ☐ Trošku nadšený/á ☐ Nejsem
nadšený/á

☐ Velmi vystrašený/á ☐ Vystrašený/á ☐ Trošku vystrašený/á ☐ Nejsem
vystrašený/á

☐ Velmi nervózní ☐ Nervózní ☐ Trošku nervózní ☐ Nejsem nervózní

☐ Velmi naštvaný/á ☐ Naštvaný/á ☐ Trošku naštvaný/á ☐ Nejsem
naštvaný/á

☐ Velmi klidný/á ☐ Klidný/á ☐ Jsem klidný/á jenom trochu ☐ Nejsem
klidný/á

☐ Velmi vystresovaný/á ☐ Vystresovaný/á ☐ Trošku vystresovaný/á☐ Nejsem ve stresu

Tajně se bojím ☐ Hodně ☐ Trošku ☐ Spíše ne ☐ Ne

Cítím se, že můžu říct svůj názor ☐ Hodně ☐ Trošku ☐ Spíše ne ☐ Ne

Cítím se, že mám vše pod kontrolou ☐ Hodně ☐ Trošku ☐ Spíše ne ☐ Ne

Cítím úlevu ☐ Hodně ☐ Trošku ☐ Spíše ne ☐ Ne

Cítím se uklidněně ☐ Hodně ☐ Trošku ☐ Spíše ne ☐ Ne

Cítím se v bezpečí ☐ Hodně ☐ Trošku ☐ Spíše ne ☐ Ne

Mám chuť se usmívat ☐ Hodně ☐ Trošku ☐ Spíše ne ☐ Ne

Mám nepříjemný pocit
v břiše ☐ Hodně ☐ Trošku ☐ Spíše ne ☐ Ne
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Chceš zmínit ještě nějaký jiný pocit, který by nejlépe vystihoval, jak se cítíš?...

Emotikony

Cítím se…

Šťastný/á           OK          Nešťastný/á    Rozrušený/á    Znepokojený/á   Vystrašený/á  Otrávený/á   Naštvaný/á

Chceš zmínit ještě nějaký jiný pocit, který by nejlépe vystihoval, jak se cítíš?...
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European Barnahus Quality Standards
Guidance for Multidisciplinary and Interagency 
Response to Child Victims and Witnesses 
of Violence

Enabling Child-Sensitive Justice
The Success Story of the Barnahus Model and its 
Expansion in Europe

PROMISE Compendium of Law and Guidance
European and International Instruments concerning 
Child Victims and Witnesses of Violence

This document was produced with co-funding from the European Union 
through the Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). This
publication only reflects the views only of the authors, and the European 
Commission cannot be held responsible for any use, which may be made 
of the information contained therein.

The PROMISE Project Series
can be found at:
www.childrenatrisk.eu/promise

The PROMISE Tracking Tool

Promoting Progress on Barnahus in Europe
Advocacy Guidance

Implementing the Barnahus Quality Standards throughout Europe 

PROMISE is supporting Europe to adopt the Barnahus model as a standard practice for 
providing child victims and witnesses of violence rapid access to justice and care. We 
undertake this work to fulfil the PROMISE vision: a Europe where the human rights of children 
to protection from violence, support and to be heard are fulfilled. 

A Barnahus provides multi-disciplinary and interagency collaboration to ensure that child 
victims and witnesses of violence benefit from a child-friendly, professional and effective 
response in a safe environment which prevents (re)traumatisation. With the formal support 
from national authorities, PROMISE provides opportunities to translate national commitment 
into action and engage internationally in the process. In addition, regular networking and 
strategic communications continually activate our growing network of professionals and 
stakeholders who are committed to introducing and expanding Barnahus services nationally. 

The first PROMISE project (2015-2017) set European standards and engaged a broad network 
of professionals. The second PROMISE project (2017-2019) promoted national level progress 
towards meeting the standards and formalised the PROMISE Barnahus Network. Future work 
will expand these activities to include University training, case management tools, and a 
European accreditation system. 

PROMISE is managed by the Children at Risk Unit at the Council of the Baltic Sea States 
Secretariat in close collaboration with Child Circle. 

Access the PROMISE tools and learn more at www.childrenatrisk.eu/promise

This publication has been produced 
with the financial support of the 
Rights, Equality and Citizenship 
(REC) Programme (2014-2020) of 
the European Union. The contents 
herin are the sole responsibility of 
project partnership and can in no 
way be taken to reflect the views of 
the European Commission.

This document has been translated in 
partnership with Clear Global. Find out 
more at www.clearglobal.org
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