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Ali se vam zdi znano?

Veliko je razlogov, zaradi katerih mlada oseba lahko zapade pod 
indikacije, ki so navedene spodaj. Vendar pa, odgovarjanje na vsa ali 
nekaj vprašanj z “da” lahko nakazuje, da je mlada oseba mla-
di oskrbovalec. Ali ste raziskovali ali imate informacijo 

o družinski situaciji mladega oskrbovalca? Ali 
obstaja možnost, da on/ona skrbi za nekoga? 

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

Ko boste prepoznali mlade ljudi, ki bi lahko bili mladi 
oskrbovalci, lahko tudi uporabite ocenjevalni vprašal-

nik (MACA in seznam pojasnil) da spoznate, kakšne 
odgovornosti ima mladi oskrbovalec in katere družins-

ke okoliščine spremljajo te odgovornosti.

Poznate mlado osebo, ki 

 Đ je v šolo pozna, ali od šole brez razloga 
pogosto odsotna več dni ali tednov?

 Đ je pogosto utrujena, anksiozna ali od-
sotna?

 Đ ima socialne težave ali težave s skle-
panjem prijateljstev?

 Đ dobro shaja z odraslimi in se predsta-
vlja kot zrela osebnost?

 Đ je žrtev nasilja? To je včasih izrazito 
povezano z družinskim članom

 Đ je depresivna?

 Đ se težko zbere pri delu?

 Đ ima težave pri obšolskih dejavnostih ali 
šolskih izletih?

 Đ je izolirana zaradi družinske situacije 
ali zaradi pomanjkanja socialnih veščin 
do svojih sovrstnikov (čeprav je samo-
zavestna do odraslih)?

 Đ ne oddaja svoje domače naloge pra-
vočasno ali ki jo konča prepozno in 
nekvalitetno? Ali ima nenaden padec 
prisotnosti pri pouku?

 Đ je anksiozna ali zaskrbljena zaradi bo-
lezni ali onemoglosti sorodnika?

 Đ prikazuje vedenjske motnje?

 Đ joče v učilnici?

 Đ ima fizične težave, kot so bolečine v 
hrbtu (morda zaradi dvigovanja težke-
ga bremena)?

 Đ je skrivnostna glede družinskega živl-
jenja?

 Đ kaže znake zanemarjanja ali slabega 
prehranjevanja, ali nima kosila ali de-
narja za kosilo?

 Đ se starši ne udeležujejo šolskih prire-
ditev, ali ne sodelujejo s šolo?


