
Основна информация за преценка на случай  
Внимание:  

 Това е детайлен списък, който отнема време за попълване. Можете да 

изпратите и частично попълнен формуляр, който е най-подходящ за 

вашия случай.  

Всяка изпратена информация е конфиденциална и ще се третира като такава.  
Top of Form 

дата   

име* : 

Email*   

Адрес 1   

Адрес 2   

Град    

телефон   

Връзка с членуващия в групата/сектата   

Кой ви насочи към нас?   

Име на члена на сектата   

Възраст   

Пол  

ИСТОРИЯ НА ВЪВЛИЧАНЕ В СЕКТАТА 

Име на групата   

Дата на привличане   

Къде?   

1. Кратко опишете хронологията на събитията. Включете данни като име на важни членове и 

ръководители; период от първоначалния контакт до пълното привличане; каква дейност 

извършва вашият близък в групата (къде); променил ли се е начинът на общуване със 

семейството и близки/приятели след присъединяване към групата.     

2. Какви причини изтъква за присъединяването си към тази група?  

3. Споделял/а ли е някога с някого съмнения или трудности в качеството си на член ? 

 СЕМЕЙНА СРЕДА 

Име на бащата, професия  

Име на майката, професия  

Съпруг/а име, години, професия 



 

4) Кой човек е най-близък на сектозависимия?  

  

5) Опишете семейната среда преди влизане в групата. Опишете значими връзки и 

взаимоотношения или липсата на такива. Опишете начина на общуване в семейството. Значими 

промени, проблеми? Алкохол, наркотици, насилие, осиновяване засегнало някой член на 

семейството? Опишете семейната атмосфера възможно най-точно и подробно.   

  

6) Опишете други значими отношения. Добри приятели, партньори, други близки роднини.  

Анблюдаван модел на поведение.  

  

7) Кой има/няма желание да помогне? Ако някой не желае, защо? 

  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИЯ?? 
8) Образование и интереси: 

  

9) Хобита и таланти: 

  

10) Отношение към религията (история на религиозните интереси): 

  

11) Професионален опит (каква работа, къде, защо е прекратена): 

  

12) Предишни професионални цели: 

  

13) Здравословно състояние: 

  

14) Наркотици (ако е ползвал – кога, какви и колко) 

  

15) Социално, емоционално и психологическо състояние (история на предишни проблеми, напр. 

Смърт на близък, сексуална/емоционална злоупотреба и др. На тези въпроси е добре да отговорят 

възможно повече членове на семейството.   

  

16) Дейност и състояние точно преди приобщаването към групата.  

  

ОПИСАНИЕ НА СЪБИТИЯТА 
17) Опишете как всеки от членовете на семейството реагира на въвличането в сектата. Включете 

подробности за вида и честотата на взаимодействие с члена на сектата. 



  

18) Опишете какви действия сте предприели досега. Включете имената на книги или експерти 

(също и бивши членове), с който сте се свързали.  

  

19) Опишете плановете си за бъдещето: 

  

20) Има ли някакви ресурси или ограничения, за които трябва да знаем? Моля опишете, ако има 

големи финансови ресурси (собственост, банкови сметки, попечителски фондове), които могат да 

са заинтригували сектата или големи дългове, присъди или други отговорности към групата?  

  

21) Има ли още нещо, което трябва да знаем? 
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