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Draga dijakinja, dragi dijak! 
Ta vprašalnik je o stvareh, ki jih počneš v vsakodne-
vnem življenju in kako se počutiš glede njih. Prosimo, 
preberi vsako vprašanje in označi tvoj odgovor. Ni 

pravilnih ali nepravilnih odgovorov, želimo samo vedeti, 
kaj počneš in kako se počutiš glede tega.S klikom na 
Naslednja stran pričneš z izpolnjevanjem ankete.    

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtor-
jev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

To orodje za samoocenjevanje je bilo razvito v okviru Erasmus+ projekta “In-
novative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social 
Inclusion of Young Carers” (EDY-care). Cilj orodja je omogočiti učiteljem in 
šolskemu osebju, da z naborom eksploratornih vprašanj, prepoznajo mlade 
oskrbovalce v šolskem okolju in ovrednotijo vplive oskrbovalnih dejavnosti 
(pozitive in negativne) na šolsko udejstvovanje, obiskovanje šole in odnosov 
s sovrstniki. Zaznane posebnosti, ki jih pokaže vprašalnik, lahko šolski delav-
ci dodatno raziščejo v individualnem pogovoru. Sočasno so to lahko začetne 
točke za implementacijo podpornih aktivnosti za mlade oskrbovalce v šolskem 
in izven šolskem kontekstu.
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1. Ali si fant ali dekle? 

 Ē Fant 

 Ē Dekle 

2. Katerega leta si rojen/-a? 

Vsaka družina je nekaj posebnega (na primer, včasih mladaoseba živi z obema staršema, včasih 
le z enim, ali pa ima dva doma ali živi z dvema družinama) in mi bi radi izvedeli, kakšna je tvoja 
družina.

3. Prosimo, odgovori na to vprašanje o tvojem domu, kjer 
živiš večino časa in označi osebe, ki živijo tam (Možnih je več odgovorov) 

 Đ Mater 

 Đ Oče 

 Đ Mačeha (ali očetova punca / partner/-ka) 

 Đ Očim (ali materin fant / partner/-ka) 

 Đ Živim v rejniškem domu ali zavodu 

 Đ Večino časa živim z nekom drugim ali nekje drugje (npr. bratje, sestre, stari 
starši). 
Navedite, s kom oz. kje: 

4. Kakšno se ti zdi tvoje splošno zdravje 

 Ē Odlično 

 Ē Dobro 

 Ē Še kar dobro 

 Ē Slabo
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5. Podana je lestvica od 1 do 10. Na vrhu lestvice 10 
označuje najboljše možno življenje zate, na dnu pa 0 
najslabše možno življenje zate. 

Na splošno – kje na lestvici se nahajaš trenutno? 

Izberi krožec poleg tiste številke, ki najbolje opiše, kje se nahajaš. 

 Ē 10 Najboljše možno življenje

 Ē 9 

 Ē 8 

 Ē 7 

 Ē 6 

 Ē 5 

 Ē 4 

 Ē 3 

 Ē 2 

 Ē 1 

 Ē 0 Najslabše možno življenje

6. Koliko si zaradi dela za šolo pod pritiskom           

 Ē Sploh nič 

 Ē Malo 

 Ē Še kar 

 Ē Zelo 

7. Spodaj so našteta opravila, ki jih lahko opravljajo 
mladi ljudje. Razmisli o pomoči, ki si jo nudil/-a v zadnjem mesecu. 
Prosim, preberi vsako trditev in označi odgovor, ki prikazuje, kako pogosto si v 
zadnjem mesecu opravljal/-a katero opravilo.
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Nikoli Včasih Pogosto

a. Pospravil/-a sem svojo sobo. Ē Ē Ē 

b. Pospravil/-a sem ostale sobe. Ē Ē Ē 

c. Pomil/-a sem posodo oziroma zložil/-a po-
sodo v pomivalni stroj. Ē Ē Ē 

d. Okrasil/-a sem sobe. Ē Ē Ē 

e. Prevzel/-a sem odgovornost za nakup hrane. Ē Ē Ē 

f. Pomagal/-a sem pri dvigovanju ali nošenju 
težjih stvari. Ē Ē Ē 

g.
Nudil/-a sem pomoč pri finančnih zadevah 
(plačevanje računov, dvigovanje in polaganje 
denarja na banko, itd.).

Ē Ē Ē 

h. Zaslužil/-a sem denar z dodatnim delom. Ē Ē Ē 

i.
Tolmačil/-a sem znakovni jezik, uporabil/-a 
sem znakovni jezik ali uporabil/-a sem drug 
način komuniciranja z oskrbovancem.

Ē Ē Ē 

j. Pomagal/-a sem oskrbovancu pri oblačenju ali 
slačenju. Ē Ē Ē 

k. Pomagal/-a sem oskrbovancu pri umivanju. Ē Ē Ē 

l. Pomagal/-a sem oskrbovancu pri tuširanju ali 
kopanju. Ē Ē Ē 

m. Delal/-a sem družbo oskrbovancu npr. družen-
je z njim/njo, branje in pogovarjanje. Ē Ē Ē 

n. Pazil/-a sem na oskrbovanca, da bi zagoto-
vil/-a, da je v redu. Ē Ē Ē 

o. Peljal/-a sem oskrbovanca na sprehod ali obisk 
prijateljev/sorodnikov. Ē Ē Ē 

p. Peljal/-a sem brate ali sestre v šolo. Ē Ē Ē 

q. Pazil/-a sem na brate/sestre v bližini druge 
odrasle osebe. Ē Ē Ē 

r. Sam/-a sem pazil/-a za brate/sestre. Ē Ē Ē 
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8. Kako je prišlo do tega, da poleg šole in hobijev počneš 
še vse te stvari, ki si jih omenil/-a? 

9. Komu vse nudiš pomoč? (Možnih je več odgovorov) 

 Đ Mami 

 Đ Mačehi 

 Đ Očetu 

 Đ Očimu 

 Đ Bratu/-om (Polbratu/-om). Kolikim: 

 Đ Sestri/-am (Polsestri/-am). Kolikim: 

 Đ Starim staršem. Kolikim: 

 Đ Drugemu družinskemu članu. Napiši, komu: 

 Đ Družinskemu prijatelju/-em. Kolikim: 

 Đ Komu drugemu. Napiši, komu: 

 Đ Nikomur ne nudim pomoči  

10. Zakaj ta/-e oseba/-e potrebuje/-jo tvojo pomoč? 
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11. Katere od teh izjav te najbolje opiše? (Označi vse, ki veljajo 
zate)  
Skrbim za nekoga …  
(Možnih je več odgovorov) 

 Đ ki ima težave s prekomernim uživanjem alkohola, zdravil, drog ali podob-
nega 

 Đ ki ima težave, ki so povezane s starostjo in staranjem 

 Đ s psihičnimi težavami 

 Đ s fizičnimi težavami 

 Đ z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami 

 Đ s fizično / telesno invalidnostjo / prizadetostjo 

 Đ z učnimi težavami 

 Đ z življenje omejujočim stanjem 

 Đ z duševno motnjo 

 Đ brata(-e) / sestro(-e)

 Đ ki nima nekih specifičnih zdravstvenih težav 

 Đ iz lezbične, gejevske, biseksualne ali transspolne skupnosti  

 Đ iz romske skupnosti 

 Đ iz podeželja 

 Đ iz etnične manjšine 
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12. Katere od teh izjav te najbolje opiše (Označi vse, ki veljajo 
zate) 
(Možnih je več odgovorov) 

 Đ Doma opravljam veliko stvari, ker ima/ta moja mama/oče dolg delavni čas. 

 Đ Doma opravljam veliko stvari, ker živim samo z mamo. 

 Đ Doma opravljam veliko stvari, ker živim samo z očetom. 

 Đ Doma opravljam veliko stvari, ker jih želim opraviti sam/a zase. 

 Đ Določene stvari raje opravim sam/a, saj jih le sam/a naredim tako, kot mi 
je všeč. 

 Đ V gospodinjstvu si opravila delimo. 

 Đ Moji starši skrbijo za osebo, ki potrebuje veliko pomoči, zato jaz opravim 
več dela v gospodinjstvu, da jim pomagam. 

 Đ Moji starši veliko delajo, da mi omogočijo šolanje in se jim tako oddolžim. 

 Đ Moji starši mi dajejo žepnino, zato ker opravljam stvari v gospodinjstvu. 

 Đ Moji starši so zaposleni v oddaljenem kraju.  

 Đ Delam (kakršnakoli oblika zaposlitve), da pomagam svoji družini.  

 Đ Družinskemu članu pomagam pri opravkih, ker ne razume/govori slovens-
ko.  

 Đ Doma opravljam veliko stvari, ker jih starša sama ne moreta.  

 Đ Skrbim za brata/-e, sestro/-e, ker mojastarša delata.
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13. Kako se zaradi tega počutiš? Opiši s svojimi besedami?

14. Ali si se s kom pogovoril/-a o tvoji situaciji glede 
pomoči in podpore družinskemu članu / prijatelju z 
zdravstvenimi težavami?  

 Ē Da 

 Ē Ne 

 Ē Se ne nanaša name, ker nikomur ne nudim pomoči 

 
15. Ali lahko opišeš, kako je šlo?

16. Ali lahko poveš, zakaj ne? 
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17. Tukaj je še nekaj dodatnih vprašanj o tem, kako ti je 
šlo v šoli v zadnjem tednu, mesecu, semestru.  
Samo številke! Če je tvoj odgovor «nikoli», vnesi število «0».

Kolikokrat
v zadnjem 

tednu
v zadnjem 
mesecu

v zadnjem 
semestru

a. Koliko dni si manjkal/-a v šoli zara-di pomoči, 
ki si jo nudil/-a svoji družini??

b. Koliko dni si zamujal/-a v šolo zara-di pomoči, 
ki si jo nudil/-a svoji družini?? 

c.
Kolikokrat nisi mogel/-a slediti pouku, ker si 
bil/-a utrujen/-a zaradi pomoči, ki si jo nu-
dil/-a svoji družini??

d.
Kolikokrat se nisi mogel/-a dobro pripraviti na 
test/kontrolno zaradi pomoči, ki si jo nu-dil/-a 
svoji družini??

e.
Kolikokrat nisi mogel/-a narediti domače 
na-loge zaradi pomoči, ki si jo nudil/-a svoji 
družini??

18. Seda pa pomisli na zadnji semester oz konferenco. 
Samo številke! Če je tvoj odgovor «nikoli», vnesi število «0».

Kolikokrat

a. Zaradi pomoči, ki sem jo nudil/-a svoji družini, se nisem mo-
gel/-a udeležiti dodatnih šolskih aktivnosti.

b. Zaradi pomoči, ki sem jo nudil/-a svoji družini, se nisem mo-
gel/-a udeležiti izletov/ekskurzij.

c. Zaradi pomoči, ki sem jo nudil/-a svoji družini, se nisem mo-
gel/-a udeležiti aktivnos-ti izven šolskega časa. 

Skoraj smo pri koncu ankete, sledi le še nekaj dodatnih vprašanj o tebi in tvoji družini



- 9 -

19. V kateri državi si bil/-a rojen/-a?   

 Ē Slovenija 

 Ē Bosna in Hercegovina 

 Ē Hrvaška 

 Ē Srbija 

 Ē Makedonija 

 Ē Druga država: 

20. V kateri državi je bila rojena tvoja mama?    

 Ē Slovenija 

 Ē Bosna in Hercegovina 

 Ē Hrvaška 

 Ē Srbija 

 Ē Makedonija 

 Ē Druga država: 

21. V kateri državi je bil rojen tvoj oče?   

 Ē Slovenija 

 Ē Bosna in Hercegovina 

 Ē Hrvaška 

 Ē Srbija 

 Ē Makedonija 

 Ē Druga država: 
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22. Ali ima tvoj oče službo?     

 Ē Da 

 Ē Ne 

 Ē Ne vem  

 Ē Nimam stikov/ne poznam/je umrl

23. Zakaj tvoj oče nima službe?        

 Ē Je bolan ali upokojen 

 Ē Išče zaposlitev 

 Ē Skrbi za druge ali je ves čas doma (kot npr. gospodinjec) 

 Ē Ne vem

24. Ali ima tvoja mama službo?    

 Ē Da 

 Ē Ne 

 Ē Ne vem 

 Ē Nimam stikov/ne poznam/je umrla 

25. Zakaj tvoja mama nima službe?       

 Ē Je bolna ali upokojena 

 Ē Išče zaposlitev 

 Ē Skrbi za druge ali je ves čas doma (kot npr. gospodinja) 

 Ē Ne vem


