
Teostage järelkontrolli ainult juhul, kui ellujäänu/klient on selleks nõusoleku andnud.
Ärge unustage helistada kindlasti ajal, mille ellujäänu on tunnistanud ohutuks helistamiseks.

Märkus: Idee on pidada mitteametlikku vestlust ellujäänuga kui keegi, kes hoolib nende heaolust. Veenduge, et 
teil oleks helistamiseks piisavalt aega, et mitte kiirustada ja oleks aega arutada kõiki küsimusi, mis ellujäänul 
võivad tekkida. Allpool on vestluse juhtimiseks küsimuste komplekt, kuid helistaja peab järgmiste küsimuste 
esitamiseks kasutama ka oma intuitsiooni.

Sissejuhatus:  Tutvustage ennast ja öelge, et helistate, et kontrollida tema seisundit ja uurida, kuidas tal läheb. 
Küsige, kas see on hea aeg rääkida.

1. Kuidas teil on läinud aja jooksul, mis on möödunud sellest, kui te meie teenuselt lahkusite/teenuse 
kasutamise lõpetasite? (Selle küsimuse eesmärk on alustada üsna mitteametlikult ja jutukalt, mitte küsimuste 
loendiga)

2. Kuidas hindate oma praegust olukorda seoses LSV ja sõltuvusega võrreldes ajaga, mil olite meie 
juures/kasutasite meie teenuseid?

3. Kuidas näeb välja tavaline päev teie elus praegu? (Siin soovite teada saada, kas ta töötab, on aktiivne, kohtub 
inimestega ja elab suhteliselt struktureeritud elu)

4. Kas tunnete end turvaliselt? Kas olete endiselt oma partneriga koos? Kas te elate koos? Kellel on laste 
hooldusõigus? Kui ei ole oma partneriga koos, kas te siis suhtlete temaga? (Mõned neist küsimustest ei ole 
asjakohased, see sõltub ellujäänu olukorrast, nii et nõustaja valib iga juhtumi puhul asjakohased küsimused)

5. Kas te tarvitate mingeid aineid? Millised?
a. Kui jah, siis kas olete mures oma praeguse tarvitamise pärast?
b. Kui ei, siis kas teil on raske aineid mitte kasutada? Kuidas te karskusega toime tulete?

Kui te ei saa nendele küsimustele vastuseid, siis ärge lõpetage vestlust kohe. Küsige, kuidas lastel läheb (kui neid 
on), juhtige vestlust mitteametlikul toonil, kui naine on jälginud spordi/kultuuriüritust või värskeid uudiseid, 
mis on selle aja kohta aktuaalsed. Siinkohal peab spetsialist kasutama oma oskusi ja teadmisi ellujäänust, et 
vestlust veidi jätkata ja vaadata, kas selle ajal ilmenevad mõned vajalikud vastused.

Lõpetage vestlus, tuletades ellujäänule meelde, et soovite lihtsalt veenduda, et temaga on kõik korras ja et teie/
teie organisatsioon on alati olemas, kui ta teid uuesti vajab.
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Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt MARISSA projekti meeskond ja see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohti.


