
DASH-I RISKIHINDAMISE ANKEET
Küsimustik on mõeldud lähisuhtevägivalla ohvritega töötavatele spetsialistidele vägivallakoge-
muse hindamiseks ning see aitab välja selgitada, kas ohvri turvalisus on ohus ja tema juhtum on 
vaja seetõttu MARAC-i töörühmale edasi suunata. 

Selgituseks ohvrile 

Selgita kannatanule, et järgnevad küsimused puudutavad … [vägivalla toime pannud isiku(te) 
nimi (nimed)], kellest tuleb vastamisel lähtuda. Lisa selgituse juurde, et küsimuste esitamise 
eesmärk on tagada ohvriks langenud isiku ohutus ja kaitse. 

Ankeedi täitmise juhend

Küsimused jagunevad põhi- ja lisaküsimusteks. Iga põhiküsimuse juures tee ristike kasti (JAH/
EI/EI TEA), lähtudes ohvri vastustest, vajaduse korral lisa kommentaar. Kui info ei pärine otse 
ohvrilt, lisa infoallikas kommentaari lahtrisse. Seal, kus on toodud lisaküsimus, tee vastavas-
se kasti rist ohvri vastuse järgi, kui vaja, täpsusta või kasuta vastamiseks numbrilist skaalat (2. 
küsimus). Põhiküsimused on poolpaksus kirjas ja neid on 24. Hallid kastid tähistavad lisaküsimu-
si, need jäta tühjaks. Tulemuse arvutamiseks loe kokku kõik põhiküsimuste vastused JAH-tulbas 
(vt lisaks MARAC-i töörühmale esitamise soovituslikke kriteeriumeid). Lisaküsimuste vastuseid 
tulemuse arvutamisel ei kasutata. Lõplikku edasisuunamise otsust tehes on soovitatav arvesse 
võtta ka lisaküsimuste vastuseid ning kliendi hirmu suurust 2. küsimuses sisalduval skaalal. 14 ja 
enam jah-vastust viitab nähtavalt selgele suurele riskile. 

Andmed ohvri kohta

Sugu   N        M

Vanus

Rahvus

Alaealised lapsed peres  [arv ja vanus(ed)]

Vägivalda tarvitanud isik  [nimi ja seotus ohvriga]

Kas ohver ja vägivallatseja  on endiselt suhtes? 
  jah       ei



JAH EI
EI 

TEA
KOMMENTAAR

1. Kas juhtunud olukord põhjustas vigastusi?

Kui jah, siis milliseid?

 verevalumid (sinikad)    marrastused ja kriimustused    
 luumurrud ja nihestused    murdunud hambad    
 verejooks    muu (palun täpsusta, mis)

________________________________________________

Kas ta on tekitanud sulle ka varem vigastusi?   jah     ei

2. Kas sa tunned tema juuresolekul hirmu?

Skaalal 0–10, kui suurt hirmu sa tema suhtes tunned?

(0 – üldse mitte, 10 – väga tugev hirm)

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

3. Kas sa kardad vägivalla kordumist?

Kui jah, siis mida sa täpsemalt kardad?

________________________________________________

4. Kas ta keelab/takistab sul teiste inimestega
kohtuda/suhelda ja/või tunned end isoleeritult?

Kui jah, siis kellega ta keelab/takistab sul kohtuda/suhelda:

 perega    sõpradega    teistega (palun täpsusta,

kellega)  _________________________________________

5. Kas sa oled masenduses?

Kas sul on esinenud (viimasel ajal, temaga kooselu ajal) 

eneseta-pumõtteid?  

6. Kas sa oled viimase aasta jooksul temast lahku läinud või
seda teha püüdnud?

7. Kas teie vahel on olnud konflikte lapsega/lastega suhtlemise
teemadel?

8. Kas ta helistab, kirjutab, kontakteerub, jälitab või ahistab
sind pidevalt?

Kui JAH, siis kui tihti?

 iga päev    kord nädalas    harvem

9. Kas sa oled rase või oled viimase 18 kuu jooksul sünnitanud?

10. Kas vägivald on muutunud sagedasemaks?

11. Kas vägivald on muutunud tõsisemaks?

12. Kas ta üritab kontrollida kõike, mida sa teed?

Kas ta on liigselt armukade?

 jah     ei

13. Kas ta on sinu vastu kasutanud relvi või sind rünnanud
muude esemetega?

14. Kas ta on kunagi ähvardanud sind või kedagi teist ära
tappa?



15. Kas ta on kunagi üritanud sind puua, kägistada, lämmatada, 
uputada, põletada või teha muud sellist?

16. Kas ta on teinud seksuaalse sisuga tegevusi, mis on pannud 
sind end halvasti tundma või sulle haiget teinud? 

17. Kas peale tema on veel keegi, keda sa kardad? 

Kui jah, siis, kes ja mis põhjustel sa teda kardad?

________________________________________________

18. Kas ta on vigastanud kedagi teist? 

Kui jah, siis palun täpsusta, kellele on haiget tehtud.  

 laps(ed)    muu pereliige    keegi eelnevatest suhtest    
keegi muu (palun täpsusta)

________________________________________________

19. Kas ta on kunagi kohelnud halvasti mõnda looma?

20. Kas sul on rahalisi raskusi? 

Kas sa sõltud temast rahaliselt?

 jah    ei

21. Kas tal on viimase aasta jooksul olnud probleeme narkooti-
kumide, alkoholi, retseptiravimite või vaimse tervisega? 

Kui jah, siis palun täpsusta, millega:

 alkohol    narkootikumid    ravimid    vaimne tervis    
 muu (palun täpsusta)

________________________________________________

22. Kas ta on kunagi üritanud sooritada enesetappu või ähvar-
danud seda teha?

Kui jah, siis kas see oli:

 enesetapukatse    enesetapuga ähvardamine 

 mõlemad

23. Kas teda on kunagi kriminaalkorras karistatud või ta on 
toime pannud seaduserikkumisi, mille tõttu ta on olnud polit-
seis uurimise all?

Kui jah, siis palun täpsusta, mis põhjustel: 

 lähisuhtevägivald    seksuaalvägivald    muud laadi vägivald   
 muu (palun täpsusta) 

________________________________________________

24. Kas ta on kunagi rikkunud määratud karistuse(te) tingimusi/
kohtu piiranguid või ametlikku kokkulepet selle kohta, millal ta 
sind ja/või lapsi näha võib? (sa võid mõelda ka tema eelmistele 
suhetele)

Kui jah, siis palun täpsusta, millega oli tegemist: 

 viibimiskeeld    lähenemiskeeld    lapsega kohtumise kord   
 muu (palun täpsusta)

 ________________________________________________
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Spetsialisti hinnangu langetamiseks olulised aspektid

Kas on veel olulist infot (kas ohvrilt 
endalt või spetsialistilt), mis võiks riski 
suurendada? Mõelge ohvri olukorrale 
(ega tal pole erivajadust?), alkoholi 
või narkootikumide kuritarvitamisele, 
vaimse tervise häiretele, kultuurilistele 
või keelelistele barjääridele, au nimel 
toime pandud vägivallaakte õigustava-
tele uskumustele, isolatsioonis hoidmi-
sele ning sellele, mida ohver rääkimata 
on jätnud. 

Kas ohver on nõus pakutavat abi vastu 
võtma? Kirjelda. 

Mõelge vägivallatseja elukutsele või 
hobidele. Kas see annab talle ligipääsu 
relvadele? Kirjelda.

Millised on ohvri olulisimad prioriteedid 
iseenda turvalisuse suurendamisel?

Kas hindate, et on piisavalt põhjust see juhtum MARAC-i 
töörühmale edastada?

Jah

Ei

Kui jah, siis kas te olete suunamise juba teinud?
Jah

Ei

Allkiri Kuupäev

Kas hindate, et pere lapsed on mingil moel ohus?
Jah

Ei

Kui jah, siis kas olete teinud samme, et 
lapsi kaitsta?

Jah

Ei

Suuna-
mise 
kuupäev

Allkiri Kuupäev

Nimi
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“Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine” 



Spetsialisti märkmed

“Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine” 
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