
 

Анкета  для  пароха  парафії  і  школи: 

Річний  звіт  з  програми  Безпечне  середовище 
 

Цей перелік має допомогти у визначенні районів порозуміння Офісом захисту дітей та 

молоді під заступництвом USCCB. 

 

Парафія/ школа __________________________________________________________ 

Адреса _________________________________________________________________ 

  Список парафіяльних/ шкільних працівників  (додати на окремій картці) 

  Список парафіяльних/ шкільних добровольців  (додати на окремій картці) 

 

  Чи вказані форми на кожного працівника та добровольця підписані та надіслані до дієцезії? 

 духовна особа/ прохач – (довідка про непритягнення до кримінальної відповідальності)   

             Так _____ Ні _____ 

 Ознайомлення з Кодексом поведінки пароха       Так _____ Ні _____  

 Ознайомлення з Позицією щодо сексуальних зловживань     Так _____ Ні _____ 

 Інформаційний запитник        Так _____ Ні _____ 

    

  Чи працівник/ доброволець пройшов Архиєпархіяльну програму Безпечне місце для наших дітей;   

        іншу апробовану програму захисту дітей?      Так _____ Ні _____  

 Чи є копії сертифікату проходження програми/її завершення в парафіяльних справах і в      

 Офісі Архиєпархії?        Так _____ Ні _____ 

 

  Чи ви маєте класи з навчання релігії або молодіжного служіння в вашій парафії? 

            Так _____ Ні _____ 

Якщо ні, то чому? ___________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

  Чи вашу парафію використовують Рідна школа, Пласта, СУМ, або інші дитячі, молодіжні  

  організації для своїх програм?       Так _____ Ні _____ 

 

 Назви організацій ___________________________________________________ 

 Чи форми з цією інформацією і супровідними документами були передані до  

       Архиєпархіяльного офісу захисту дітей?  (додати на окремій картці) 

 

 Назва і видавець апробованих програм Безпечне середовище, які представляють дітям в 

навчальних програмах парафії чи в програмі школи    Так _____ Ні _____ 

 Дати їх проведення         Так _____ Ні _____ 

 Імена доповідачів         Так _____ Ні _____ 

 Кількість дітей, по класах, що пройшли їх, і кількість, що відмовилася   Так _____ Ні _____ 

 Підписані батьками форми про відмову       Так _____ Ні _____ 

 Документи про те, що батьки, які відмовилися, мали змогу отримати матеріали,  

      якими могли  користуватися вдома       Так _____ Ні _____ 



 Документи про те, що дітям, які були відсутні на програмі Безпечне середовище, була надана 

інша можливість взяти участь в програмі       Так _____ Ні _____ 

 

  Чи всі працівники, добровольці та парафіяни знають де знаходяться і мають доступ до матеріалів 

„Позиція Філадельфійської Архиєпархії щодо  сексуальних зловживань”? 

            Так _____ Ні _____ 

 Де у вашій парафії знаходяться вказані матеріали? 

______________________________________________________________________ 

  Чи всі працівники та добровольці знають і розуміють процес зголошення про зловживання, як це 

прописано в „Позиції...”?         Так _____ Ні _____  

 

  Чи є достатня кількість брошурок „Служба допомоги скривдженим” в доступному для всіх місці?  

            Так _____ Ні _____ 

   

 Перелік місць, де знаходяться брошурки  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Наявність їх у двох мовах, якщо необхідно?      Так _____ Ні _____ 

 

  Чи копії „Посібника для батьків” виставлені в доступному місці?     

 (Посібник є частиною програми Безпечне середовище, призначеною для батьків) 
            Так _____ Ні _____ 

Місце знаходження „Посібника...” ____________________________________________ 

 

  Чи зрозумілі працівникам, добровольцям та студентам правила користування інтернетом (де ним 

користуються)           Так _____ Ні _____ 

 

 Чи ви контролюєте доступ до місць, що можуть становити загрозу для парафії:  

неосвітлюваних темних закутків, замкнених на ключ свобідних кімнат,  

запломбованих вікон і дверей?       Так _____ Ні _____ 

 
ДОДАТКОВІ  КОМЕНТАРІ/ЗАУВАЖЕННЯ МОЖНА ДОДАВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ. 

 

Підписи:  

Особа, яка заповнює форму___________________________________ Дата__________  

    (якщо інший ніж парох) 
Парох _____________________________________________________  Дата__________ 

 
Просимо вас копію цієї форми і всіх додаткових документів тримати у своїх парафіяльних файлах, а 

оригінал надіслати до Офісу служби допомоги скривдженим за адресою: Victims Assistance Office, 827 

N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123, до 1 серпня.  

Питання стосовно перевірки можна поставити о. Андрію Рабію, за тел. 215.627.0143 або 267.303.8041. 


