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1.1. Мақсаты 

ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ПЕН ҚАНАУДАН 
ҚОРҒАУ 

Caritas Internationalis-тің  
Балалар мен Осал ересектерді 

қорғауға арналған саясаты 

 
Каритас балалар мен осал ересектердің жынысы, нәсілі, мәдениеті мен мүгедектігіне қарамастан қорғалуға 
құқылы екендігін мойындайды. Каритас балалармен және осал ересектермен жұмыс істеудің айтарлықтай 
күш қажет ететінін, сондай-ақ біз жұмыс істейтін қызметкерлер тарапынан да қатыгездік пен қанау 
мүмкіндігі бар екенін біледі. 
 
Каритас өзінің негізгі құндылықтарын насихаттайтын және барлық адамдар тарапынан қатыгездік пен 
қанауға жол бермейтін ортаны құруға және сақтауға тырысады. Каритас қызметкерлері1 және барлық 
қатысы бар тұлғалар2 өздерінің жеке және кәсіби жүріс-тұрысының әрқашан ең жоғары стандарттарға сай 
болуын қамтамасыз ете отырып, олармен қарым-қатынас жасайтын барлық адамның қадір-қасиетін 
құрметтейді. Сондай-ақ олар өз міндеттерін орындай отырып, адал қызмет етеді және дұрыс қарым-
қатынас жасау жағдайларын сақтайды. 
 
Каритас балалар мен осал ересектердің ерекше қажеттіліктерін мойындайды, сондықтан осы адамдарды 
қорғайтын ортаны құруға және сақтауға міндеттенеді. 
 

1.2. Жалпы ақпарат 
 
Бұл саясат тікелей келесі санаттарға қолданылады: 
 
1. Каритас Интернационалис Бас Хатшылығының барлық қызметкерлері және қатысы бар тұлғалар. 
2. Каритас Интернационалистің қолдау механизмдері арқылы тартылған адамдар. 
3. Қатысушы ұйымдардың қызметкерлері мен қатысы бар адамдары. 
 
Бас хатшылық қажет болған жағдайда қатысушыларды қолдайтын болады. 
 

1.3. Балалар мен Осал ересектерді қорғау 
 

Каритас Интернационалис қанаудың және қатыгездіктің барлық түрлеріне тыйым салады, атап айтқанда: 
 

* Каритас қызметкерлеріне және қатысы бар адамдарға балалармен жыныстық қатынасқа түсуге 
тыйым салынады (18 жасқа толмаған адамдар, кәмелетке толған, жасына немесе жергілікті деңгейдегі 
келісім жасына қарамастан). Баланың жасы туралы қате түсінік ақталуға негіздеме бола алмайды.  

 
1 Қызметкерлер дегеніміз - барлық Каритас қызметкерлер, еріктілер, тағылымдамадан өтушілер және 
басшылық мүшелерін білдіреді. 
2 Қатысы бар тұлғаларға уақытша және штаттан тыс қызметкерлер жатады. 
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• Каритас қызметкерлеріне және қатысы бар адамдарға балалар немесе осал ересектерге 
қандай да бір физикалық немесе эмоциялық зиян келтіруге тыйым салынады. 

• Каритас қызметкерлері мен қатысы бар адамдарға ақша, жұмыс, тауарларды немесе 
қызметтерді жыныстық қызметтерге айырбастауға тыйым салынады. 

• Каритас қызметкерлеріне және қатысы бар адамдарға балаларға, әйелдерге және осал 
ересектерге қатысты қорлайтын, қадір-қасиетін түсіретін немесе қанаушылық мінез-
құлықтың кез келген түрін танытуға тыйым салынады. 

• Каритас қызметкерлері мен қатысы бар адамдар көмек немесе қызмет көрсетуден бас тарту 
немесе артықшылықты қарым-қатынас жасау үшін өздерінің билігін немесе позициясын 
пайдаланбауы керек. 

• Каритас қызметкерлері мен қатысы бар адамдарға өз билігін немесе позициясын төлем, 
артықшылықтар немесе басқа да артықшылықтар туралы сұрау немесе талап ету үшін 
пайдалануға тыйым салынады. 

• Каритас қызметкерлері мен қатысы бар адамдарға кез-келген түрдегі адам саудасымен  
айналысуға тыйым салынады. 

 
Каритас қызметкерлері мен қатысы бар адамдарға олар жұмыс істейтін адамдармен жыныстық 
қатынасқа түсуге тыйым салынады, өйткені олар бастапқы кезден-ақ тең емес билік динамикасына 
негізделген. Мұндай қатынастар Каритас қағидаттары мен құндылықтарына қайшы келеді және 
ұйым жұмысының сенімділігі мен тұтастығына нұқсан келтіреді. 

 
1.4. Деректерді ұсынуға деген жауапкершілік 

 
Каритас қызметкерлері мен қатысы бар адамдар баланы немесе осал ересек адамды қанау мен 
қатыгездікке қатысты кез-келген қауіп немесе күдік туралы хабарлауға міндетті. Хабарламау жәбірленуші 
мен Каритасты қауіп-қатерге душар етуі мүмкін және осы Қорғау саясатын және Каритас 
Интернационалистің Жүріс-тұрыс кодексін бұзу болып табылады. 

 
Каритас қызметкерлері мен қатысы бар адамдар басқа ұйымның немесе мүше емес органның 
қызметкерлері тарапынан туындайтын түйткілдер туралы хабардар етудің белгіленген механизмі арқылы 
хабарлауы тиіс. 

 
1.5 Жол бермеу 

 
Каритас өзінде жұмыс істейтін адамдарды қанаудан және қатыгездіктен қорғау үшін адам ресурстары 
мен жалдау бойынша ең жоғары стандарттарды ұстанады. Бұлар мынаны қамтиды: 

• Жұмысқа қауіпсіз түрде қабылдау - өз жұмысын Жүріс-тұрыс кодексіне сай орындайтын 
мінсіз қызмет тізіміне баса назар аудара отырып, ықтимал үміткерлерді ұсыну және тексеру. 
Каритас Интернационалис "заңсыз әрекеттер туралы ақпаратты ашу схемасы" деп аталатын 
салалық сілтеме схемасын ұстанады. 

• Кіріспе нұсқаулық - барлық қызметкерлер Каритас Интернационалистің Жүріс-тұрыс кодексі, 
Шағымдарды қарау саясаты мен рәсімдері, Каритас Интернационалистің Балалар мен осал 
ересектерді қорғау саясаты және Балаларға қатысты мінез-құлық стандарттары, сондай-ақ 
Терминдердің глоссарийі бойынша кіріспе нұсқаулықтан өтті. 

• Мойындау-барлық қызметкерлер Балалар мен осал ересектерді қорғау саясатын және CI 
(Caritas Internationalis) Жүріс-тұрыс  кодексін оқыды, түсінді және қол қойды. 
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1.6 Деректерді қорғау 
 
Каритас Интернационалис дербес деректерді өңдеу кезінде қорғаудың ең жоғары деңгейлерін қолдануға 
міндеттенеді. Каритас Интернационалистің Жүріс-тұрыс кодексін және Балалар мен осал ересектерді қорғау 
саясатын бұзуға байланысты тергеу барысында алынған жеке ақпарат 2016/679 деректерді қорғау туралы, 
Жеке деректерді өңдеуге қатысты жеке тұлғаларды қорғау туралы жалпы регламентке сәйкес өңделетін 
болады. 
 
Атқарушы кеңеспен 2018 жылғы 11 қазанда бекітілді. 
 

Қосымшалар: 
 

I қосымша-Терминдер тізімі 
II қосымша-Балаларға қатысты мінез-құлық нормалары.  
III қосымша-Хабарлама нысаны 
IV қосымша-Есептілік нысаны 
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I қосымша-Терминдер тізімі. 
 

БАЛА: 

18 жасқа толмаған кез келген адам. Ұлттық заңнама немесе жергілікті жерде қолданылатын әдет-
ғұрыптар бойынша басқа анықтаманы қолдана алады; дегенмен, Каритастың ұстанымы-18 жасқа дейінгі 
барлық адамдар жергілікті жас шектеулеріне қарамастан бірдей қорғалуы тиіс. 

ОСАЛ ЕРЕСЕК АДАМ: 

Осал ересектер - жынысы, жасы, психикалық немесе физикалық денсаулығы сияқты факторларға 
байланысты немесе кедейлік, теңсіздік немесе лауазымнан айрылу тәжірибесі немесе дағдарыс 
салдарынан ауыр зиян шегу қатері бар 18 жастан асқан адамдар. 

ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: 

 Ұйымның міндеті олардың қызметкерлері мен бағдарламалары балалар мен осал ересектердің жағымды 
жағдайда болуына ықпал етуін, оларға қиянат көрсетпеуін және қатыгездік қатеріне ұшыратпауын 
қадағалау. PSEA (жыныстық қанау мен зорлық-зомбылықтың алдын алу) және Балаларды қорғау осы 
жалпы терминге жатады. 

ҚОРҒАУ: 

Баланы немесе осал ересек адамды қатыгездікке және қанауға жол бермеу және әрекет ету үшін 
жауапкершілік және шаралар. Оған хабардарлықты арттыру, оқуға жәрдемдесу, барлық шағымдарды 
анықтау және оларға жауап беру, қорғау құрылымдарын бақылау және бағалау, жеке жауапкершілікті 
қабылдау кіреді. 

БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ: 

Балаларды қорғау дегеніміз - қиянаттың алдын алу және оған ден қою, жыныстық мүддесін 
қанағаттандыру үшін пайдалану, қиянат көрсету, адам саудасын, балалар еңбегін және зиянды дәстүрлі 
практикаларды қоса алғанда, балаларға қатысты қатыгездік танытудан қорғау. Бұл жұмыстың Қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету деп аталатын кең бөлігі. 

PSEA (жыныстық қанаушылық пен зорлық-зомбылықтан қорғау): 

Дағдарыстан зардап шеккен қауымдастықтардағы адамдарды сексуалдық қанау мен қызметкерлердің 
зорлық-зомбылығынан қорғайтын барлық шаралар (мысалы, ҮЕҰ, БҰҰ және басқа да субъектілер). 

ҚАТЫГЕЗДІК ТАНЫТУ: 
Басқа адамға зиян келтіретін кез келген әрекет немесе әрекетсіздік. Физикалық зорлық-зомбылық, 
эмоционалды зорлық-зомбылық, жыныстық зорлық-зомбылық және немқұрайлылық көрсету 
жағдайларын қамтуы мүмкін. Бұған Интернеттегі және/немесе мобильді технологияны қолдану арқылы 
қиянат жасау. Қиянат жасаудың әртүрлі түрлері бар, соның ішінде: 

1. Жыныстық зорлық-зомбылық: балаға немесе ересек адамға күш қолдану арқылы немесе 
тең емес немесе мәжбүрлеу жағдайында жасалған кез-келген нақты немесе қауіпті 
жыныстық зорлық-зомбылық. Жыныстық зорлық-зомбылық дегеніміз - зорлау, жағымсыз 
жанасу сияқты қорлайтын жыныстық байланыс және секстинг, сөзбен немесе жүріс-
тұрыспен жыныстық дәмешілдік білдіру сияқты жанасусыз жыныстық қиянат. 

2. Физикалық зорлық-зомбылық: Ұрып-соғу немесе сілкілеу, тепкілеу сияқты әрекеттермен 
балаға немесе ересек адамға нақты, не болмаса, егер жарақат салынды немесе қасақана 
жол берілді деген белгілі бір ақпарат немесе негізделген күдік болса ықтимал дене 
жарақатына ұшырату. 
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3. Эмоционалды зорлық:  Тұрақты немесе сұсты эмоционалды қатыгездік танытып, мысалы, 
қадір-қасиетін төмендететін жазалау, қорқыту, қорлау арқылы және қамқорлық пен 
махаббат көрсетпей зиян келтіру. 

4. Елемеу: Тамақтандыру, жылы жерде ұстау және медициналық көмек сияқты негізгі 
қажеттіліктер қанағаттандырылмайтын жағдайлар кезде немесе қауіптің алдын алу 
мүмкіндігінің болмауы. 

 
ҚАНАУ: 

 

Жағдайдың, дифференциалды биліктің немесе сенімнің осалдығын ақшалай, әлеуметтік немесе 
саяси пайда алу үшін кез-келген нақты теріс пайдалану  әрекеті. Қанаудың бірнеше түрлері бар, 
соның ішінде: 

1. Жыныстық қанау: Жағдайдың, дифференциалды биліктің немесе сенімнің осалдығын 
айтпағанда, басқа адамды жыныстық қанаудан ақшалай, әлеуметтік немесе саяси пайда 
алуды қоса алғанда, жыныстық мақсаттар үшін кез-келген нақты теріс пайдалану әрекеті. 

2. Балалар еңбегі: "Балалар еңбегі" термині, әдетте, 15-жасқа дейінгі адам жүзеге асыратын 
кез-келген экономикалық қызметті білдіреді. 

3. Адам саудасы: Балаларды немесе осал ересектерді пайдалану, мысалы, жұмыс, 
жезөкшелік немесе жыныстық пайдалану мақсатында жалдау, тасымалдау, беру, жасыру 
немесе алу. 

4. Күнкөріс үшін жыныстық қатынасқа түсу: Кедейшілікте немесе төтенше жағдайда өмір 
сүретін бала немесе осал ересек адам жыныстық қатынасқа түсу туралы шешім 
қабылдайтын кезде немесе тіршілік етудің соңғы үміті ретінде жыныстық қатынасқа 
мәжбүрленген кезде орын алады. Бұл тамақ, су, есірткі, баспана, ақша және адамның 
күнкөрістегі кез-келген басқа қажеттіліктері үшін жасалатын коммерциялық жыныстық 
қатынас. 
 

КҮДІКТІ АДАМ: 

 Балаға немесе осал ересек адамға қиянат жасады, қанады немесе қасақана қатыгездік жасады деп 
күдікке ілінген адам. Мұндай теріс пайдалану немесе қанау  адамға физикалық, жыныстық, эмоционалды, 
психологиялық немесе басқа зиян келтіруі мүмкін. Тергеу күдіктінің кінәлі немесе кінәлі еместігін 
анықтайды. 

БАЯНДАУШЫ ТҰЛҒА: 
 

Бала немесе осал ересек адамға қатыгездік көрсетудің немесе қанаудың болжамды жағдайларын 
анықтайтын және хабарлайтын адам. Каритастың барлық қызметкерлері, егер олар барлық фактілерге ие 
болмаса да, Каритас қызметкерлерінің немесе басқа гуманитарлық қызметкерлердің қатысуымен 
жасалған қиянат немесе қанаушылық туралы кез-келген күдік туралы хабарлауға міндетті. 
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ТИІС ЕМЕС ТИІС  

II қосымша-Каритас Интернационалис қызметкерлерінің балаларға қатысты 
мінез-құлық стандарттары 

 

Каритас2 қызметкерлері және 3қатысы бар адамдар өзінің бет-бейнесінің, сөйлеген сөзінің балаларға 
қатысы жағынан қалай қабылданатынын әрдайым есте ұстап, оларды зияннан қорғауы тиіс. Олар әр 
баланың қадір-қасиетін құрметтеу және барлық балаларға құрметпен қарау қажеттілігін әрдайым есте 
ұстауы керек. 

Келесі схемада балалармен (18-жасқа дейінгі кез-келген адам) өзара әрекеттесу кезінде барлық 
қызметкерлердің күтілетін жүріс-тұрыс үлгілері келтірілген. 

Каритас қызметкерлері және қатысы бар адамдар: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

1 Қызметкерлер дегеніміз - барлық Каритас қызметкерлері, еріктілерді, тағылымдамадан өтушілер және 
басшылық мүшелері. 

2 Қатысы бар адамдарға уақытша және штаттан тыс қызметкерлер жатады.
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1. Каритас Интернационалис Жүріс-тұрыс 
кодексі мен Әдеп кодексін сақтауды қоса 
алғанда, өзін Каритас құндылықтарына сай 
ұстау. 

2. Нәсіліне, түр-түсіне, жынысына, тіліне, дініне, 
саяси немесе басқа да наным-сенімдеріне, 
ұлттық, этникалық немесе әлеуметтік тегіне, 
мүліктік жағдайына, мүгедектігіне, туылу 
жағдайына немесе басқа да жағдайларына 
қарамастан барлық балалар мен олардың 
отбасыларына құрметпен қарау. 

3. Балаларды тыңдау. 

4. Зорлық-зомбылық пен қанаудың барлық 
түрлерінің алдын алатын балалар үшін 
мейірімді, инклюзивті және қауіпсіз ортаны 
қамтамасыз ету. 

5. Балалардың жанында болған кезде сезімтал 
болыңыз (мысалы, тілін түсіну, сөйлесу, 
жанасу, ым-ишара). 

6. Балаларға зиян тигізбейтін мәдени 
айырмашылықтарды құрметтеңіз. 

7. Іс-әрекетте және орналасқан жерде ашық 
болыңыз. 

8. Баламен бірге болған кезде кем дегенде бір 
ересек адамның болуы қажет. Оңаша қалған 
барлық жағдайларда сақтық танытып, абай 
болыңыз. 

9. Баланы тасымалдау кезінде еріп жүретін 
ересек адамның болуын қамтамасыз ету; ал 
егер бұл мүмкін болмаса, тиісті рұқсатты алу 

10. Балаларға қатыгездік көрсету немесе оларды 
қанау бойынша кез-келген қауіптер туралы 
хабарлау.  

11. Егер олар балаларды қанауға байланысты 
болса, барлық айыптарды немесе үкімдерді 
ашып көрсету. 

12. Елдің тиісті заңнамасын сақтау. 

13. Балалармен қарым-қатынас қадағалаумен, 
еріп жүретін адаммен бірге немесе, ең 
болмағанда, басқа ересектердің көзінше 
жүзеге асырылатынына көз жеткізу.

 

1. Балаларды ұрып-соғу және физикалық 
қорлау (мәдени тұрғыдан қолайлы болса 
да). 

2. Баланы эмоционалды немесе ауызша 
қорлау. 

3. Балаға қатал болу. Егер балаға 
ыңғайсыздық туындатып тұрса, мұндай 
әрекетті тоқтатыңыз. 

4. Баламен жыныстық қатынасқа түсу немесе 
кез-келген жыныстық белсенділік білдіру, 
оның ішінде жол берілмейтін жанасу. 

5. Балаға жыныстық мәтіндер, порнография 
сияқты қорлайтын немесе зиянды жазбаша 
немесе ауызша хабарламалар жіберу. 

6. Балаларды пайдалану немесе қудалау үшін 
кез келген компьютерлерді, ұялы 
телефондарды, бейнекамераларды немесе 
әлеуметтік желілерді пайдалану, сондай-ақ 
балаларды пайдалануға байланысты 
материалдарға қол жеткізу, жүктеу немесе 
тарату. 

7. Баланы жалдау. 

8. Баланы жұмыстан тыс уақытта онымен 
кездесуге  ынталандыру. 

9. Баланы өз үйіңізге апару. 

10. Баламен оңаша қалау (ерекше жағдайлар 
болуы мүмкін) 

11. Балаға өзі жасай алатын жеке нәрсені 
жасау. 

12. Фаворитизм таныту. 

13. Балалар бар жерде мас күйінде немесе 
есірткі қолданған күйде болу. 
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  Каритас Интернационалистің Балаларды және Осал ересектерді қорғау 
саясаты 

III қосымша-Хабарлама нысаны 
 

Хабарлама (оқиға туралы-аудармашының ескертпесі) 
 

Каритастың барлық қызметкерлері4 және қатысы бар адамдар5 балаларды немесе осал 
ересектерді қорлауға және қанауға тыйым салатын Каритас Интернационалистің Балалар мен осал 
ересектерді қорғау саясатын оқып, қол қоюы және сақтауы керек. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Мен Каритастың балалар мен осал ересектердің құқықтары мен қадір-қасиетін қорғауға және 
оларды Балалар мен осал ересектерді қорғау саясатында айқындалып көрсетілген қатыгездіктен 
және қанаудан қорғау туралы міндеттемесін түсінемін. 

Мен Каритас Интернационалистің Балалар мен осал ересектерді қорғау саясатымен толық таныстым 
және мынаны: 

ϒ Қатыгездік пен қанаудың анықтамаларын; 

ϒ Баланың немесе осал ересек адамға қатысты зорлық-зомбылық пен қанау деректері туралы 
хабарлауға міндетті екенімді; 

ϒ Құпиялылықты сақтай отырып, Каритас есеп беру рәсімдеріне сәйкес қалай хабарлауға 
болатынын; 

ϒ Каритас Интернационалистің Балалар мен осал ересектерді қорғау саясатында және Каритас 
Интернационалис жүріс-тұрыс кодексінде сипатталған Жүріс-тұрыс стандарттарын сақтауға 
міндетті екенімді түсінемін; 

ϒ Мен Каритас интернационалистің Жүріс-тұрыс кодексі, Балалар мен осал ересектерді қорғау 
саясаты, Каритас интернационалистің шағымдарды қарау саясаты мен рәсімдері бойынша 
кіріспе нұсқаулықтан өтуім керек және онымен қоса тиісті құжаттармен танысуға тиіспін: 

•  Каритас Интернационалистің жүріс-тұрыс кодексі. 
• Каритас Интернационалистің шағымдарды қарау саясаты мен рәсімі. 
• Мүше ұйымдардың шағымдарын қарау саясаты және рәсімі (егер қолданылса). 
• I қосымша-Терминдер тізімі. 
• II қосымша-Балаларға қатысты мінез-құлық нормалары. 

ϒ Егер менде қандай да бір сұрақтар туындаса, мен  бұл сұрақтар бойынша  өз жетекшіме немесе 
кадрлар бөліміндегі тағайындалған қызметкерлерге жүгінуге міндеттімін; 

ϒ Саясатты бұзу және есепті ұсынбау жұмыстан шығару мен жұмыстан шеттетумен қатар, тәртіптік 
жаза қолдануға әкеп соқтырады. 

 
 
 

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ҚОЛЫ КҮНІ 
 

4 Қызметкерлер дегеніміз - Каритастың барлық қызметкерлерін, еріктілерді, тағылымдамадан өтушілерді және 
басшылық мүшелерін білдіреді. 
5 Қатысы бар адамдарға уақытша және штаттан тыс қызметкерлер жатады.
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ЗАРДАП шеккен адам: 

Жәбір көрген адам  

 бала ма ересек адам ба?  

ll Бала ll Ересек адам 

Зардап шеккен адамның  жеке басы: 

           

Каритас Интернационалистің Балаларды және Осал ересектерді қорғау саясаты 

IV қосымша-Хабарлама нысаны 
 

Балаға немесе осал ересек адамға  қатыгездік көрсетілді немесе  
қиянат жасалды деген күдік 

 

Нұсқаулықтар 

Каритас қызметкерлері6 мен қатысы бар адамдардың4 балаға немесе ересек адамға  қатыгездік 
көрсетуге немесе қанауға тікелей қатысты  деген немесе қатыгездік көрсетті немесе қиянат жасады 
деген кез келген күдіктер туралы Каритас Интернационалистің шағымдарды қарау саясаты мен 
рәсімдерінің және Балалар мен осал ересектерді қорғау саясатының талаптарына сәйкес хабарлау. 
Егер сіз барлық бөлімдерді толтыра алмасаңыз, білгеніңізді көрсетіңіз. Егер бірнеше зардап шегуші 
адам бірнешеу болса, әр құрбан үшін жеке есеп толтырыңыз. Жеке басын көрсету қажет болған 
жағдайда, хабарлаушы адамның жеке басы жария етілмейді. Егер хабарлаушы адам өзіне немесе 
басқа біреуге қауіп төніп тұр деп санаса, ол бұл туралы дереу Каритас Интернационалистің Бас 
хатшысына дереу хабарлауы керек. Каритас Интернационалис барлық хабарламаларды қарастыруға 
және оларға жауап беруге міндеттенеді. 

Егер өмірге тікелей қауіп төніп тұрса немесе шұғыл көмек қажет болса, жергілікті билік органдарына 
хабарласыңыз және жергілікті жоғары басшылықты дереу хабардар етіңіз. Есептің осы нысанының 
мақсаты Каритас Интернационалистің одан әрі әрекеттерді бағалау және анықтау үшін 
қатыгездікпен немесе қанаумен байланысты кез-келген күдікті іс-әрекеттер туралы хабарлау. 

 

 
6 Қызметкерлер дегеніміз - Каритастың барлық қызметкерлерін, еріктілерді, тағылымдамадан өтушілерді және 
басшылық мүшелерін білдіреді. 
4 Қатысы бар адамдарға уақытша және штаттан тыс қызметкерлер жатады. 

ХАБАРЛАМА 
КІМНЕН: 

Хабарлаушы жасырын қалғысы келе ме?  

ll Иә ll Жоқ 

Егер Иә деген жауап берілсе, хабарлаушы тұлғаның атын және байланысу тәсілдерін көрсету 
қажет 

Аты:  Инициалдары:  Тегі:   

Қала коды немесе ел коды (негізгі) қоса алғанда, телефон нөмірі:  (қосымша):   

Email:    

Ұйымның атауы:   Лауазымы:    
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ОҚИҒАНЫҢ ЕГЖЕЙ-ТЕГЖЕЙІ 

Оқиға түрі: 
(Қажеттісі белгіленсін) 
 
ll Жыныстық зорлық-зомбылық (мысалы, денесін ұстау, сүю, байланыссыз жыныстық қатынас, 
зорлау) 

ll Қанау (мысалы секс-сауда, жезөкшелікке мәжбүрлеу, күн көріс үшін жыныстық қатынасқа түсу, 
бала еңбегі) 

ll Эмоционалдық қиянат (мысалы, қорқыту, үрей туғызу, қорлау, қудалау) 

ll Физикалық зорлық-зомбылық (мысалы, ұрып-соғу, тепкілеу, сілкілеу) 

ll Басқа (нақтылау) 
 

Орын: 

Мекенжайы / оқиғаның нақты орны:  Ел 

(Мысалдар: елді мекеннің атауы, көше, қала, үй, ғимарат атауын қамтиды.)  

 
 

 
 
 

Белгісіз ll 

(Егер сіз жәбірленушінің жеке басы туралы мәлімет бере алмасаңыз, Белгісіз деп 

жазыңыз) 

Шамамен жасы  Жынысы   

"Бала" сипаттамасы 18 жасқа дейінгі барлық адамдарға қатысты.  

Кез-келген қосымша ақпаратты беріңіз 
 

Қорғаншы/Қамқоршы/Туысы: 

Аты  Инициалдары Тегі 

  

Белгісіз ll 

(Егер сіз қорғаншының/қамқоршының/туыстың жеке басы туралы мәлімет бере алмасаңыз, 
Белгісіз деп жазыңызз) 

Физикалық мекенжайы:    

(Мысалдар: елді мекеннің атауы, көше, қала, үй, ғимарат атауын қамтиды.) 

Қала коды немесе ел коды (негізгі) қоса алғанда, телефон нөмірі: (қосымша)    

Email    
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Денсаулыққа байланысты проблемалар немесе мүгедектік: 

Жәбірленушінің денсаулығында кінарат бар ма немесе мүгедектігі 

бар ма? ll Иә ll Жоқ ll Білмеймін 

Егер, иә деген жауап берілсе, мәселеге сипаттама беріңіз немесе мүгедектік түрін көрсетіңіз. 
 
 

Анықталғаны: 

Хабарлаушы адам бұл оқиға туралы қалай білді?   

ll Оқиғаның куәгері болды ll Басқа (Анықтап жазу)   

Жәбірленушінің қауіпсіздігі: 

Осы нысанды толтырғанға дейін жәбір шеккен адамға тікелей қауіп төнді ме?  

ll Иә ll Жоқ 

Тиісті органдармен және жоғарғы басшылықпен (тиісті түрде) байланыс болды ма? 

ll Иә ll Жоқ 

Кез-келген қосымша ақпаратты беруіңізді өтінеміз. 

КҮДІКТІ АДАМ: 

Аты  Инициалдары  Тегі    

Белгісіз ll (Егер сіз күдіктінің жеке басы туралы мәлімет бере алмасаңыз, Белгісіз деп жазыңыз) 

Телефон нөмірі, оның ішінде қала коды немесе ел коды (жазылғаны дұрыс болады) 
 (қосымша)    

       

 
 

 
 

Күндер: 
Оқиғаның болжамды күні: айы   Күні  Жыл  

Хабарлама күні: ай  Күні  Жыл    

Физикалық және эмоционалдық жағдай: 

Жәбір көрген адамның физикалық және эмоционалдық жағдайы (қажеттісін белгілеу) 

ll Бір жері кесілген, көгерген, тыртық, тырналған іздер 

ll мінез-құлықтың өзгеруі (мысалы, ашу, жылау, долдану, оқшаулану, кенеттен ауру) 

ll Басқа 

Жәбірленушінің физикалық және эмоционалдық жағдайын сипаттаңыз. 
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ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР: 

Қосымша ақпарат білетін басқа адамдар бар ма? 

ll Иә ll Жоқ 

Егер иә деген жауап берілсе, толығырақ мәлімет беріңіз: 

 

 
 

Жынысы    

Күдіктінің физикалық сипаттамасы: 
 
 
 

Физ. мекенжайы  Белгісіз ll 

(Мысалдар: елді мекеннің атауы, көше, қала, үй, ғимарат атауын қамтиды.) 

Ұйымның атауы  Лауазымы    
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