
 TOOL - ПРОЦЕНКА НА МЛАДОТО ЛИЦЕ

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА МЛАДОТО ЛИЦЕ:

Име и презиме

Дата на раѓање

Пол 

ИЗВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ
(млади, членови на семејството, институции, други важни луѓе кои можат да придонесат за 

квалитетот на оценувањето)

Датум Име и презиме 
на 
контактираното 
лице

Институција 
и функција на 
контактираното 
лице (доколку 
е применливо)

Однос со 
младиот човек

Контакт 
телефон / 
е-пошта

Белешки
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ЛИЧЕН РАЗВОЈ

◻ ◻  Тешка или опасна болест по живот 
◻ ◻  Умерено тешка или стабилна хронична болест
◻ Лесна хронична болест / здравствен проблем
◻ Добро физичко здравје

Физичко здравје

◻ ◻  Тешкотии во социјалните односи
◻ ◻  Тешкотии во форма на хиперактивност / недостаток на фокус / внимание
◻ Тешкотии во однесувањето
◻ Емоционални тешкотии

Проблеми со менталното здравје

◻ ◻  Тешка или опасна болест по живот
◻ ◻  Нема потешкотии
◻ Психосоматски тешкотии
◻ Тешкотии за поврзување кон другите

◻ ◻  Несреќен 
◻ ◻  Тој/таа не е многу среќен
◻ Умерено среќен
◻ Многу среќен

Статус на среќа

◻ ◻  Штетно однесување кон другите
◻ ◻  Многу мала или никаква интеракција со другите
◻ Мали проблеми во интеракција со другите
◻ Има интеракција со врсниците и учествува во активности

Социјално однесување

◻ ◻  Многу ниска самодоверба
◻ ◻  Ниска самодоверба
◻ Просечна самодоверба
◻ Стабилен, но постои одреден ризик од губење на самодовербата

Самопочит

◻ Не
◻ Да

Злоупотребува алкохол

◻ Не
◻ Да

Злоупотреба на дрога / други супстанции или употреба на нелегални дроги.

◻ Не
◻ Да

Дали некогаш бил во судир со законот

Други коментари и информации поврзани со личниот развој
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УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНА МРЕЖА

◻ ◻  Нема врски
◻ Нестабилни и нездрави врски
◻ Постојани и позитивни врски

Мрежи за социјална поддршка

◻ ◻  Дискриминација опасна по живот
◻ ◻  Дискриминација што ја загрозува благосостојбата
◻ Постои дискриминација (но не ја загрозува благосостојбата)
◻ Нема дискриминација

Изложеност на дискриминација

◻ ◻  Не учествува во одлуките
◻ ◻  Информиран е за одлуки
◻ Консултиран е за одлуки
◻ Заедничко / независно одлучување

Ниво на учество во одлуки кои влијаат на животот на младиот човек

◻ Не
◻ Да

Приходите на домаќинството се доволни за задоволување на основните потреби

◻ Не
◻ Да

Приходите на домаќинството се стабилни

◻ Семејни / наследни заштеди
◻ Приходи од самовработување

Извор на семеен приход

◻ Не
◻ Да

Сместување / пристап до соодветни санитарни услови

◻ Не сум свесен за достапните услуги
◻ Дискриминација

Главни причини зошто нема пристап до соодветни санитарни услови

◻ Стипендии

◻ Заеми или донации од пошироко семејство / мрежи за социјална поддршка

◻ Пензии

◻ Социјална помош

◻ Друго, наведете___________________
◻ Производство на стоки за сопствени потреби

◻ Ниту едно од горе наведените.

◻ Услугата е физички недостапна (на пр. предалеку)

◻ Услугата е нестабилна

◻ Санитарните услови се небезбедни

◻ Не можам да си ја дозволам услугата

◻ Нема информации / не е проценето, да се наведе ___________________

◻ Не
◻ Да

Сместување / пристап до вода 
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УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНА МРЕЖА

◻ ◻  Услугата е небезбедна
◻ Не сум свесен за достапните услуги
◻ Дискриминација

Главните причини зошто нема пристап до вода

◻ ◻  Услугата е недоволна / нестабилна
◻ Не можам да си ја дозволам услугата
◻ Услугата е физички недостапна (на пр. предалеку)

◻ Не
◻ Да

Пристап до соодветни енергетски услуги (електрична енергија, чисто гориво и технологии за готвење)

◻ Не сум свесен за достапните услуги
◻ Дискриминација

Главните причини за немање пристап до соодветни енергетски услуги

◻ Умерено соодветни, според локални стандарди
◻ Соодветно, според локални стандарди

Услови за живеење

◻ Стабилна, но постои одреден ризик од загуба
◻ Стабилна, без ризик од загуба

Стабилност на сместување

◻ Според локалните стандарди, влијаат на благосостојбата
◻ Под локални стандарди, но не влијаат на благосостојбата

◻ Услугата е физички недостапна (на пр. предалеку)

◻ Услугата е недоволна / нестабилна

◻ Услугата е небезбедна

◻ Не можам да си ја дозволам услугата

◻ Бездомници или живеење во привремено засолниште
◻ Нестабилна со висок ризик од загуба

Други коментари и информации за условите за живеење и социјалните мрежи
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕШТИНИ

◻ ◻  Не е запишан
◻ Моментално е запишан
◻ Сè уште го нема завршено минималното задолжително образование

Образовен статус

◻ Завршено образование (барем минимално задолжително образование)

◻ Средно
◻ Основно

Ниво на образование и учебна година/клас (според локалната дефиниција)

◻ Младиот човек е болен или има посебни потреби
◻ Родителот/лицето што се грижи за младиот човек не го праќа на училиште

Причини зошто младиот човек не е запишан на училиште

◻ Не _______________
◻ Да, наведете ________________________

Посебни образовни потреби

◻ Не 
◻ Да, наведете ________________________

Посетува училиште за ученици со посебни потреби

◻ Младиот човек не сака да оди на училиште

◻ Младиот човек не успеа да го заврши своето образование (поради тешкотии со учење)

◻ Младиот човек работи (вклучувајќи и помагање на семејството)

◻ Младиот човек го напушта училиштето

◻ Универзитетска диплома

◻ Докторат

◻ Виша (не висока) / двегодишно вишо образование

◻ Магистерски студии

◻ Нема достапни училишта
◻ Семејството не може да си ги дозволи трошоците за образование

◻ Дискриминација
◻ Нема превоз

◻ Други причини __________

◻ Најчесто
◻ Редовно

Редовност во посетувањето на наставата

◻ Не присуствува
◻ Ретко

◻ Натпросечен успех
◻ Просечен успех

Успех во образованието

◻ Лоши резултати
◻ Подпросечен успех

◻ Не
◻ Во моментов /во тек, наведете __________

Стручно образование

◻ Завршено образование, наведете __________

◻ Средно ниво
◻ Напредно ниво

Дигитални и ИТ вештини

◻ Нема вештини
◻ Основно ниво
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EDUCAÇÃO E HABILIDADES

◻ ◻  Троши одговорно
◻ Заштедува ресурси секогаш кога е можно
◻ Заштеди за иднината

Финансиски вештини

◻ Ниту едно од горе наведените

◻ Поседува интерперсонални вештини (емпатија, ефективна комуникација, меѓучовечки односи)
◻ Поседува когнитивни вештини (решавање проблеми, одлучување, критичко и креативно размислување)

Животни вештини

◻ Средно ниво
◻ Високо ниво

Вработливост / самовработување или вештини за вработување

◻ Многу ниско ниво
◻ Ниско ниво

◻ Ниту едно од горе наведените
◻ Поседува лични вештини (справување со стрес и емоции)

Други коментари за образованието и вештините
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Проценка: Фактори на ризик

ЛИЧНИ ФАКТОРИ НА РИЗИК

Фактори на ризик Фактори на ризик

Физичка болест Малку самодоверба

Ментални потешкотии Проблеми со загуба и тага

Попреченост Проблеми поврзани со општествените односи

Злоупотреба на алкохол Неразвиени работни навики

Злоупотреба на дрога Тешкотии во учењето

Антисоцијално однесување (несоодветно однесување) Лоши училишни перформанси

Прекршување на законот Недостаток на вештини потребни за обезбедување ресурси 
и управување со домаќинствотоrecursos e administrar a casa

Ниска толеранција на фрустрација и стрес Неконзистентност во однос на исполнувањето на обврските

Проблеми со идентитетот Импулсивни реакции / несоодветно решавање на конфликти

Ниско ниво на независност Друго (наведете) __________

ЖИВОТНИ УСЛОВИ И СОЦИЈАЛНА МРЕЖА

Фактори на ризик Фактори на ризик

Корисник на социјална помош Бил во згрижувачко семејство/институција

Сиромаштија Неодамна преселен

Проблеми со живелиштето Болест на член на семејството

Искористување на детскиот труд Член на семејството со попреченост

Недостаток на правен идентитет Се грижи за многу членови на семејството

Дисфункционални семејни односи Бездомништво

Семејна злоупотреба Проблеми при добивање правни документи

Погодени од природни катастрофи Социјално изолирана средина

Отфрлен од семејството и роднините Нема локални услуги и ресурси или младиот 
човек не ги користи

Младиот човек одбива помош и поддршка Голема оддалеченост од местото на живеење

Младиот човек не може да посетува обуки надвор 
од местото на живеење

Друго (наведете)
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ВРАБОТУВАЊЕ И САМОВРАБОТУВАЊЕ

Фактори на ризик Фактори на ризик

Невработеност Младиот човек не ги исполнува своите обврски

Таа/тој ја изгуби работата Без работно искуство

Таа/тој сака да ја промени работата Нема постојан приход

Проблеми во комуникацијата со работодавачот 
и колегите

Без приход и покрај работата

Таа/тој не е задоволен од професијата Младиот човек не ги почитува границите 
и правилата на комуникација

Нема доволно знаење за полето на работа Младиот човек не може да се фокусира на работните задачи

Не иницира акции за самоусовршување 
и професионален развој

Младиот човек не презема одговорност 
на работното место

Младиот човек нема реален увид во сопствените Друго (наведете) _____

АНАЛИЗА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ДОБИЕНИ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО
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