Helyreállító igazságszolgáltatást értékelő lista
Áldozat
Elkövető
Bevezetés
Az Ön szerepének, valamint a találkozó céljának kifejtése
A bűncselekmény beismerése
Bizalmas jelleg
Mi hozható nyilvánosságra és mi nem
Bíróságnak szánt jelentések – kinek van betekintési joga
Jegyzetelés szükségessége
Az áldozat elmondása arról, hogy hogyan élte meg a bűncselekményt
Érzései a bűncselekmény elkövetése idején, a bűncselekmény után és aktuálisan
Legyen tisztában azzal, hogy esetlegesen már felvettek tanúvallomást
Van-e az elkövetővel aktuálisan is fenntartott kapcsolata? Lehetséges-e a kapcsolattartás?
Vannak-e rendezetlen problémáik?
Más érintett személyek és hozzáállásuk
Helyénvaló-e az áldozatsegítő szolgálathoz utalás?
A fiatalkorú elmondása arról, hogy hogyan élte meg a bűncselekményt
Érzései a bűncselekmény előtt, a bűncselekmény elkövetése idején és azután
Győződjön meg arról, hogy jól hallotta-e az elmondottakat.
Empátiát tanúsító, de nem együttműködő
Van-e az áldozattal aktuálisan is fenntartott kapcsolata? Lehetséges-e a kapcsolattartás?
Feldolgozta-e már, vagy rendezetlen kérdésről van szó?
Hogyan vélekednek mások (pl. a szülők) a bűncselekményről?
Tájékoztatás
Jogi eljárás és fiatalkorú elkövetőkkel foglalkozó munkacsoporthoz utalás 
Az elkövetők hozzáállása a resztoratív folyamathoz (amennyiben ismert) 
Nagyon ügyeljen arra, hogy milyen információkat hozhat nyilvánosságra
Felelősségvállalás és bűntudat
A felelősség vállalása 
Vannak-e más érintettek, tettestársak?
Bűntudat kifejezésére való hajlandóság és képesség 
Számításai szerint mit fog mondani az áldozat?
Mit igényel az áldozat a kérdéses bűncselekmény után?
Az igények szabad megfogalmazásának lehetősége, az elkövetővel való kapcsolat feltétele nélkül 
Emocionális/fizikai/pénzügyi/egyéb 
A (közvetlen és a közvetett) jóvátételhez, illetve kártérítéshez való hozzáállás
Az elkövető véleménye arról, hogy az áldozatot hogyan érinthette a bűncselekmény
Beleértve a másodlagos áldozatokat is 
Beleértve a családtagokat is
Szeretne-e valamilyen formában kapcsolatfelvételt az elkövetővel?
Milyen resztoratív eljárások vehetők igénybe
Mi motiválja erre? Milyen elégtételt remél?
Tudakolja meg, hogy mire számít az áldozat, de ne hagyja, hogy túlzott elvárásai legyenek
Emlékeztesse arra, hogy mindenféle részvétel önkéntes
Szeretne-e valamilyen formában kapcsolatfelvételt az áldozattal?
Hajlandó-e, illetve képes-e meghallgatni az áldozat problémáit?
Mi motiválja erre?
Milyen jellegű resztoratív folyamat vehető igénybe?
A közvetlen jóvátételhez, illetve kártérítéshez való hozzáállás
Melyek az erősségeik? Mit nyújthatnak?
Támogatás
Szükség van-e más támogatókra? Inkább mi kezdeményezzünk kapcsolatfelvételt? 
Egyéb támogatás, amelyre esetlegesen szükségük lehet, pl. kábítószer-függőséggel kapcsolatos munka, nyelvi és műveltségi kérdések
Kockázatértékelés
Fizikai, emocionális és szellemi
képesség, illetve szükségletek
Mennyire sebezhető, illetve mennyire fél
Az elkövetőhöz való hozzáállás
Képes-e kontrollálni érzéseit, tud-e tiszteletet tanúsítani
Kockázatértékelés
Fizikai, emocionális és szellemi képesség, illetve szükségletek
Mennyire fél, illetve mennyire sebezhető
Viselkedése milyen hatással lesz az áldozatra
Önuralom/tisztelettudó magatartás
Előny értékelése a szakemberrel
Merültek-e fel aggodalmak?
Van-e valami mondanivalója ezzel kapcsolatban? Milyen érzései vannak az eljárással kapcsolatban?

A továbbiak kifejtése
Kapcsolatfelvétel az áldozattal vagy az elkövetővel
Jogi eljárás
Következő intézkedés jóváhagyása
Ki, mikor és hogyan bonyolítja a kapcsolatfelvételt
Következő intézkedés jóváhagyása

Helyreállító igazságszolgáltatási eljárás értékelésének összefoglalása

A bűncselekményhez való hozzáállás

Az áldozathoz vagy a fiatalkorúhoz való hozzáállás

A resztoratív folyamathoz való hozzáállás

A resztoratív folyamathoz kapcsolódó kockázati tényezők

Szakember értékelése

Szükséges intézkedés

Mindkét fél igényei. 
Pl. sokoldalúság, nyelv, közlekedés, gyermekgondozás, egészség, fogyatékosság stb.



