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Скопје, декември 2011 год.

ЈУ Завод за социјални дејности Скопје согласно законската надлежност за
проучување на социјалните појави и проблеми и унапредување на социјалните
дејности во текот на 2011 год. реализира активности за изготвување стандарди
за работа на установите за социјална заштита за обезбедување квалитетни
услуги кон корисниците
Процесот на развој на стандардите се реализира со партиципативност на
голем број на учесници во консултативниот процес: меѓународен консултанат
ангажиран од УНИЦЕФ, пилот тестирање во десет Центри за социјална работа
во Република Македонија, и сумирани мислења и предлози на стручните лица
во овие центри.
Стандардот на квалитетот на социјалните услуги подразбира пропишано
ниво кое услугата мора да ја достигне и според кое се мерат постигнувањата.
Важна карактеристика на стандардите е нивната универзалност - применливи
се на сите видови социјални услуги наменети за децата.
Стандардите за работа се воедначени постапувања на центрите за
социјална работа во давањето заштита на децата, истите се во пишана форма
, кратки и упатни , концизни изјави за пооделни активности кои одделни стручни
работници треба да ги преземаат. Содржат

определен временски рок или

временско траење за одредена активност, и нејзина динамика . Исто така
содржат и насоки за постапувања на пооделни стручни работници по профил и
сет на скали и техники за процена во областа на социјалната заштита

ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ
Стандардните процедури за постапување ги следат и ги почитуваат
принципите кои се однесуваат на квалитетна социјална заштита и социјални
услуги, како и основните принципи кои се однесуваат на правата и заштита на
детето :
Правата на детето содржани во Конвецијата за правата на детето, други
меѓународни договори, протоколи.
Правата на детето соджани во домашното законодавство - Уставот на РМ и
позитивното законодавство :
 Право на детето на живот, опстанок и развој
 Недискриминација
 Најдобар интерес на детето
 Право на учество на детето
 Право на детето на семејство
Основни принципи и начела од кои се тргнува при изготвувањето на
стандардите на квалитет е дека социјалните услуги наемнети за децата треба
да бидат:
 холистички - насочени конкорисникот (детето) и во соработка со сите
даватели на услуги кои го третираат детето;
 лесно разбирливи за детето и семејството, достапни во локалната
заедница во која живеат, најчесто превентивни, во домот на детето или
во заедницата каде живее детето;
 ефикасни и ефектини - со постигнување резултати за детето;
 услуги прилагодени за секој поединец - дете (индивидуален пристап кон
услугата);
 осигурување безбедност за сите корисници (деца), вклучувајќи ги
најранливите;
 активна позиција и партиципативност на децата, како и нивно
оспособување сами да носат одлуки;
 услуги обезбедени од обучени професионалци

ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА РАБОТА СО ДЕЦА
СТАНДАРД – НАСОЧЕНОСТ КОН КОРИСНИКОТ


Достапност до информации
Постојните
и
потенцијалните
корисници/децата
и
нивните
семејства/старатели, треба да ги добијат сите информации за
социјалните услуги на кои имаат право, како би можеле правилно да ги
одберат оние услуги кои најдобро ги задоволуваат нивните потреби.
Информациите треба да се овозможат на начин и во форма достапна до
секој корисник, водејќи сметка за нивните ограничувања за разбирање
на дадените информации (пишани, аудио, видео).
Информациите треба да се ажурираат намалку еднаш годишно.



Холистички пристап - поврзување и соработка (одржување на
социјални мрежи)
Заштитата на детето се планира и остварува во соработка со различни
стручни лица и институции вклучени во третманот на детето (образовни,
здравствени и други) заради разбирање на детето, како и да се изврши
проценка на неговата правна, психолошка, емоционална, физичка и
когнитивна состојба, се охрабрува и поддржува остварувањето на
контакти на детето со семејството и блиски сродници, освен во случаи
кога контактите се ограничуваат заради заштита и сигурност на детето.



Проценка и планирање
Потребите на корисникот - детето темелно се проценуваат, а начинот на
задоволување на потребите се опишува во планот за давање услуги.
За секој корисник се изготвува индивидуален план во соработка и
договор со корисникот, неговото семејство, старателот или застапникот,
како и други релевантни субјекти и институции.
Планот се координира со другите даватели на ислуги на корисникот.



Одлучување и самоопределување
Корисниците на услуги - децата се поттикнуваат активно да влијаат на
сопствениот живот и на секој начин им се овозможува сами да бираат и
да одлучуваат за сите аспекти од својот живот. Давателите на услуги се
однесувават со достоинство и почит кон сите корисници на услугидецата без оглед на нивната раса, боја на кожа, возраст, пол, јазик,
вера, политичко и друго уверување, национално или етничко потекло,
имот или општествена положба, инвалидитет или некоја друга
особина/околност или самоопределување.
Давателите на услуги ги почитуваат ставовите, мислењата и желбите
на корисникот - детето и ги вклучуваат во изготвувањето на
индивидуалниот план за давање услуги.



Приватност и доверливост
Од страна на давателот на услуга се признава и уважува правото на
секој корисник-дете на приватност, доверливост и достоинство во сите
аспекти на неговиот живот. Давателите на услуги при собирањето,
употребата и чувањето на информации за корисникот-детето
постапуваат на начин кој обезбедува приватност и доверливост.



Сигурност од искористување
Давателот на услуги за детето обезбедува средина во која нема
занемарување, злоставување, застрашување и искористување и во која
се почитуваат основните човекови права и законски загарантирани
права.



Приговори и жалби
Корисниците на услуги – децата, семејствата и други заинтересирани
лица можат да се жалат на одлуките кои ги донесле одредени тела или
поединци, без страв од казни и со доверба дека на сите нивни
приговори ќе се одговори.



Раководење
Овој стандард обезбедува користење на ресурсите како би се
обезбедила најголема можна корист и квалитет на услугите за
корисникот.



Обезбедување на потребен кадар
Давателите на услуги имаат стручен кадар кој може да ги задоволи
потребите на корисникот и да обезбеди квалитетни услуги. Стручниот
кадар од различни профили (социјален работник, педагог, психолог,
правник) постапува согласно Кодексот за јавни службеници и Етичкиот
кодекс за стручните работници во социјалната заштита и истите во
работата со децата треба: да бидат внимателни активни слушатели; да
бидат достапни на договорени и недоговорени средби; да немаат
осудувачки и наредбодателен став; да му овозможуваат на детето
опција и избор; да остваруваат комуникација соодветно на возраста, без
лажни ветувања; да бидат доследни во исказите, постапувањето и на
кои ќе може да му веруваат.



Достапност
Давателот на услуги треба да биде лесно достапен до корисникотдетето, имајќи ги во вид различните потреби на корисникот - детето.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТАНДАРДИТЕ
КОНТАКТИ СО ДЕТЕТО







Првиот контакт со детето го остварува стручен работник на тимот кој
постапува
според
добиено
барање/известување,
реализира
информативен разговор детето и неговите родители / старатели.
Времетрањето на овој разговор / средба е максимум 40 мин.
Контакти заради проценка на потребите на детето, минимум по еден на
секој стручен профил кој учествува во работата со детето.
Увид во домот, престојувалиштето и др. институција во која престојува
или ја користи детето - минимум еден увид, времетраење 45 мин.
(за проценка се препорачува користење на сетот скали на проценка во
областа на социјалната заштита - види подолу)
Средба на тимот заради проценка на сите аспекти релевантни за
заштитата на детето.

КОНТАКТИ СО ДРУГ ОРГАН ИЛИ ИНСТИТУЦИЈА



Минимум 1 контакт (за кој ќе постои доказ дека е реализиран).
Средба на тимот заради проценка на сите аспекти релевантни за
заштитата на детето и определување форма/мерка на заштита, согласно
најдобриот интерес на детето.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Целта на мониторингот и евалуацијата при давање на социјалните услуги во
заштитата на детето е:
 следење и мерење на резултатите / ефектите од превземените
активности на секој член од стручниот тим;
 ревидирање и промена на активностите, при реализација на третманот
согласно актуелните потребите на детето;
 активна работа со корисникот, заклучување на третманот и ставање во
пасива.
Мониторингот се реализира континуирано од страна на одговорен стручен
работник, кој ги известува другите членови на тимот за текот на активностите и
постигнатите резултати / промени кај корисникот - детето.

СКАЛИ И ТЕХНИКИ ЗА ПРОЦЕНКА ВО ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Област на проценка

Инструменти за проценка

1. Проценка на социјални аспекти на
семејното живеење и мрежа на
поддршка на корисникот/семејството

- Скала на стамбени услови за
живеење
- Мапа на социјална мрежа
- Културограм

2. Емоционална состојба, однесување
и социјални односи на децата и
младите - сили и потреби на
корисникот

- Прашалник за силите и тешкотиите
- Скала за проценка на емоционалната
состојба на адолесцентот
- Конерсова скратена скала на
проценка

3. Семејни односи , интеракции и
ризици/процена на родителскиот
капацитет

- Прашалник за родителски надзор
- Скала за секојдневни тешкотии на
родителите
- Прашалник за неодамнешните
настани во семејството
- Дијаграм на секвенци на
однеувањето
- Скала на семејни активности
- Временска линија

За секој инструмент назначен е изворот, намената и детален опис и
упатство за употреба.
Скалите и прашалниците може да ги користат стручните работници и тоа :
социјалните работници (1), психолозите (2), педагозите (3) , при проверка на
податоците добиени од интервју со корисникот и семејството, но и како основа
за проценка на ризици, потреби и потенцијали на корисникот, неговото
семејство и пошироката социјална средина.
Воедно можат да се користат како основа за понатамошен разговор и поттик
за дискусија за некој аспект на проблемот или ситуацијата на корисникот.
Квалитативните податоци добиени од скалите и прашалниците треба да се
користат како база за индивидуално следење на корисникот (мониторинг и
евалуација на третманот) и давање на соодветни услуги.
И покрај препораката дадена во делот за примена на инструментите според
профилот на стручниот работник, сепак има можност дел од скалите да бидат
користени од страна на сите стручни профили во тимот (како на пр. :
Прашалник за неодамнешните настани во семејството; Скала на семејни
активности; Временска линија).
Сепак да се напомене дека примената треба да е со претходен договор на
стручните работници во тимот, при што секој од стручните работници треба да
го задржи доменот на примарото делување согласно неговата професионална
определба.

СКАЛА НА СТАМБЕНИ УСЛОВИ



Извор

C.E.Davie, S.J.Hutt, E.Vincent & M.Mason,1984; N.Zegarac i T.Ignjatovic,2010



Област на проценка

Проценка на потребите, безбедносни и средински ризици.



Намена

Целта на оваа скала за проценка е да биде потсетник за набљудување на
релеватните области за стамбените услови на семејството, во поглед на
безбедноста, уредноста и хигиената. Таа претставува список за проверка на
податоците и служи како објективизација на набљудувањето. Задолжително се
користи за време на првичната проценка (при првиот увид во домот на
корисникот), како и за следење и евалуација на промените (при повторните
увиди).


Опис и упатство

Оваа скала се користи исклучиво при увид во домот на корисникот кое се
наоѓа во определен социјален ризик.
Забележано е дека оваа скала е во корелација со интелектуалниот развој на
децата, како еден од факторите поврзани со значајни развојни стимулации, но
сепак интерпретацијата се врши само во корелација и со други параметри (на
пр. проценка на односот родител-дете).
Неопходно е да се добие согласност и да се мотивира семејството да
соработува во проценката. За да проценката на условите за домување не биде
доживеана како инспекција и контрола, препорачливо е да побарате од
родителите, како вовед во оценувањето, да ви кажат дали има било какви
проблеми дома што можеби им предизвикуваат потешкотии во одгледувањето
на децата. После тоа следува барање / најава да се изврши увид во домот и
стамбените услови на корисникот (лицето во ризик). Резултатот од
оценувањето најчесто не е препорачливо да се сподели со родителите, бидејќи
тоа може да ги наруши односите на соработка кои се поважни. Добро би било,
ако е можно да се добие слика на условите за домување, од аспект на детето.
Би можело да се укаже на одредена точка како фокус на натамошна работа,
за да се поттикнат родителите да преземат мерки за спречување на
определени ризици по здравјето на детето. Обично родителите не можат да го
сторат тоа без помош, така што во планот за индивидуална работа со
корисникот се определува полето за работа и сите страни што ќе бидат
вклучени во постигнувањето на определена цел.
Бодирањето на ризикот по здравјето на детето, врз основа на направениот
увид во стамбените услови во кои живее, кој се добива со пресметување на
вкупниот резултат и истиот се обележува на определеното место на крајот од
скалата.

Важно е да се напомене дека некои ставки од оваа скала на проценка се
само на ниво на опишување. Стручниот работник кој учествува во увидот
истражува и објаснува зошто е тоа така, што не е вклучено во скалата, но мора
да биде составен дел од проценката.
Објаснувањето мора да биде елаборирано во Наодот и мислењето на
социјалниот работник.


Психометриски статус и барања

Скалата нема критичен резултат. Колку е повисок резултатот, тоа значи
дека се полоши животните услови на семејството, во поглед на развојот на
детето или околностите во животот на возрасните и постарите корисници.
Влијанието на одредени области (ајтеми) кои се проценувани зависат од
возраста на детето.
Поедините ајтеми, на кои ќе се одговори потврдно, може да укажат на
потребата од неопходно преземање соодветни стручни активности, без оглед
на вкупниот резултат од проценката. Културолошка адаптација на ајтемите од
скалата, во нашата средина не е потребна.

Скала на стамбени услови

да

не

1. Се чувствува непријатен мирис во домот (чад,
расипана храна, итн.)

1

0

2. Подот во кујната е валкан, покриен со трошки,
отпадоци.

1

0

1

0

4. Станот е запуштен. Куќата треба да се реновира (со
оштетени: тапети, ѕидови, скршени прозорци).

1

0

5. Кујнскиот мијалник, работната површина и кујнските
елементи не се исчистени веќе долго време.

1

0

6. Од другите предмети во куќата, прашината не е
избришана веќе подолго време.

1

0

1

0

8. На мијалникот, кадата, WC шолјата се забележува
изразена нечистотија.

1

0

9. Мебелот и и останатите делови од покуќнината се
валкани, со флеки од нечистотија.

1

0

1

0

1

0

3. Подот во другите простории е исто така нечист.

7. Кујнската опрема, приборот и др. се неизмиени, и
остатоците од храна се засушени на нив.
Садовите и приборот остануваат неизмиени, се додека
повторно не им затребаат.

10. Членовите во семејството (деца/ возрасни или
постари лица изложени на ризик) се видливо
занемарени во поглед на хигиена на алиштата;
неизмиени; косата валкана, неизмиена и неисчешлана.
11. Дворот и градината (влезот, пристапот до куќата) се
занемарени, наоколку е расфрлано ѓубре или некои
непотребни работи.
Вкупен резултат

 - нема ризик
 - има ризик
* да се означи квадратчето според висината на добиениот вкупен резултат

МАПА НА СОЦИЈАЛНА МРЕЖА



Извор

Social Networ Mapping, Tracy & Withaker, 1995; Practice Handbook, A:Colorado
Assessment Continuum, Colorado Child Welfare, 2001; N.Zegarac I
T.Ignjatovic,2010



Напомена

Техниката е наменета за означување на социјалната мрежа, како важен
заштитен и поддржувачки фактор при совладување на секојдневните животни
задачи и низ стресните животни ситуации во семејството. Мапата е разиена
како практична стратегија при проценка и унапредување на ресурсите на
социјална поддршка за семејствата кои се во ризик од одземање и издвојување
на нивните деца од семејството.
Истат служи при систематско собирање на информации и помош на
семејството да може да ги идентификува ресурсите за помош во социјалната
мрежа.
Социјалната поддршка опфаќа различни неформални начини со кои луѓето
си помагаат едни на други : од давање на емоционална поддршка; совет или
информација; насочување или водење до конкретна помош.
Како средство на проценка мапата ги опфаќа следните аспекти на социјална
поддршка на семејството и тоа :
- постоечки на неформални ресурси;
- потенцијални неформални ресурси кои семејството мометно ги користи;
- препреки за вклучување на нови ресурси од социјалната мрежа;
- фактори кои се разгледуваат при донесување на одлукати за
вклучување на неформалните ресурси во планот на услуги.



Опис и упатство

Мапата ги прикажува структуралните и функционални аспекти на
социјалната мрежа. Структуралните мерки ги опишуваат изворите на поддршка
и видот на релацијата (брачна, деловна, религиска......), додека пак
функционалните мерки се упатени на разликување на квалитет и вид на
социјална размена.
Поголем број на врски не гарантира автоматски и поголема социјална
поддршка. Квалитетот и природата на релациите се клучни за одредување на
карактеристиките и потенцијалите на социјалната мрежа, бидејќи од нив зависи
достапноста на поддршката.
Мапата собира податоци за големината и составот на социјалната мрежа,
поединечно за секој корисник, обемот во кој поединечните членови на мрежата
обезбедуваат поддршка и квалитет на односите и релациите внатре во
мрежата.
Прво со корисникот се прави листа на членовите на социјалната мрежа (до
петнаесет члена), распоредени во седум домени (области) :
1. членови на домаќинство;
2. членови на семејството надвор од домаќинството;

3. лица од работа / училиште;
4. пријатели;
5. лица од невладин сектор, хуманитарни организации и сл. (клубови,
црква....);
6. соседи;
7. лица од социјални и други формални служби за помош и услуги.
Доколку корисникот посочи повеќе лица од потребниот број, стручниот
работник треба да го насочи корисникот од наведените да избере само
петнаест лица.
Потоа се поставуваат серија на прашања за одредување на природата на
односите и релациите со наведените лица.
Се утврдува должината на траење на релацијата, блискоста и критицизмот
во релацијата, како и видот, насоката и зачестеноста на поддршката што ја
добива.
Од корисникот се бара да ја одреди соодветната категорија на одговорот
што го дава (на пр. ,, речиси никогаш, ретко, речиси секогаш и сл.,,). Потоа во
мапата се внесува соодветниот код според скалата прикажана во табелата.

Категорија

Скор / Опис

емоционална
поддршка

1
речиси никогаш

2
ретко

3
речиси секогаш

информативна
поддршка

1
речиси никогаш

2
ретко

3
речиси секогаш

конкретна
поддршка

1
речиси никогаш

2
ретко

3
речиси секогаш

критицизам

1
речиси никогаш

2
ретко

3
речиси секогаш

блискост

1
не се блиски

2
делумно

3
мн. блиски

насока на
давање на
помош

1
двонасочна

2
од испитаникот
кон другите

3
од другите
кон испитаникот

траење на
релациите

1
помалку од 1
година

2
1-5 години

3
повеќе од 5
години

зачестеност на
контактите

0
никогаш

1
неколку
пати
годишно

2
месечно

3
неделно

4
дневно

Во анализата, мапата обезбедува визуелни информации и апсолутни
броеви во следните деимензии :
- големина на мрежата : број на лица идентификувани во мрежата;
- големина на животниот домен : број/процента на лица во секој од
седумте домени.
- запазена достапност на емоционалната, информативната и
конкретна поддршка : процент на членови на мрежата кои се означени
како ,,речиси секогаш достапни,, за одреден вид на поддршка;
- критицизам : процент на членови на мрежата кои се означени како
,,речиси секогаш,, критични;
- блискост : процент на членови на мрежата кои се означени како ,,
многу блиски,, ;
- реципроцитет : процент на членови на мрежата со кои поддршката и
размената е ,,двонасочна,, ;
- насока на поддршка : процент на односи во мрежата во кои помошта
оди од корисникот кон другите и процент на односи во кои помошта оди
од другите кон корисникот;
- стабилност : траење на односот;
- зачестеност на контакти.
Другите информации добиени низ работата со корисникот и проценка
добиена од оваа скала, можат да му помогнат на стручниот работник во :
- разбирање на специфичните културни обрасци и улоги во однос на
давање и примање на помош;
- идентификување на потенцијалните извори на поддршка согласно
целите на интервенцијата;
- разбирање на границите на семејниот систем;
- означување на изворот на конфликт во личната социјална мрежа;
- разбирање на перцепцијата на корисникот за поддршката;
- охрабрување на корисникот активно, самиот да го реконструира
непосредното социјално опкружување;
- поттикнување на усилбите и капацитетите на само-помош на корисникот;
- идентификување на обрасците на реципрочно помагање;
- идентификување на релевантни лица кои можат да учествуваат во
интервенција во мрежата.
Иако мапата на социјална поддршка содржи бројни детали, сепак
образецот се поплнува за 20-30 минути (Tracy and Whittaker, 1990, стр.466). И
покрај тоа што оваа мапа служи како систематски инвентар на стресори,
притисоци и ресурси во опкружувањето на корисникот, сепак пополнувањето на
истата има влијание врз ,,отворањето,, и зголемувањето на ангажманот на
корисникот во решавање на неговиот проблем. Матрицата служи како форма за
бележење и организација на податоците, нивен подобар преглед и
зголемување на осетливоста на стручниот работник кон што треба да го насочи
вниманието.



Стандардизација и психометриски карактеристики

Сигурноста на тест - ретест типот врз основа на процентот на согласност
при проценката на изворот на поддршка е од 0.70 до 0.76, затоа што некои
аспекти на реалциите во социјалната мрежа се помалку стабилни од други
(Tracy, Catalano, Whittaker & Fine, 1990).
Така во друга студија (Tracy & Abell, 1994) утврдена е тест-ретест сигурност
за следниве аспекти на поддршка : емоционална - 81%; информативна - 79%;

взаемност - 77%; близина - 83%. Истата студија го проверувала и конструктот
на сигурност на оваа скала врз основа на корелација на димензијата на
социјална поддршка со други стандардизирани инструменти на социјална
поддршка (.32, p=.00).
Скалата е наменета за квалитативна структурална анализа на срединските
ресурси на поддршка, а квантитативните норми не се одредени и можат да се
користат во нашата средина без културолошка адаптација на содржината.

Им
е
на

Животн
и
области

(1-8)*

Конкретн
а помош

Емоционал
-на
поддршка

Информа
-ции
/совети

1.скоро
никогаш
2. ретко
3. скоро
секогаш

1.скоро
никогаш
2. ретко
3. скоро
секогаш

1.скоро
никогаш
2. ретко
3. скоро
секогаш

Критик
а

1.скоро
никога
ш
2.
ретко
3.
скоро
секога
ш

Насока
на
помош

Близина

Зачестеност
на
контактот

Должина на
познанствот
о

1.скоро
никога
ш
2.
ретко
3.
скоро
секога
ш

1.не се
блиски
2.
делумн
о се
блиски
3. многу
се
блиски

0.не се
гледаат
1.неколк
у
пати во
годината
2.
месечно
3.неделно
4.секојдневно

1.пома
-лку од
1 год.
2. 1-5
год.
3. пов.
од

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

* Животни домени (области) : 1. членови на домаќинството; 2. членови
на семејството надвор од домачинството; 3. лица од работа/училиште; 4.
пријатели; 5. лица од невладин сектор, хуманитарни организации и сл.
(клубови, црква....); 6. соседи; 7. лица од социјални и други формални служби за
помош и услуги

КУЛТУРОГРАМ



Извор

E.Congress,1985; N.Zegarac i T.Ignjatovic,2010



Област на процена

Однос на семејството и заедницата, влијанието на културата како фактор
за задоволување на потребите на семејството.


Намена

Културограмот е техника развиена како средство за визуелна презентација
и помош, при истражување на влијанието на културата на различни аспекти на
животот на децата и семејството. Оваа техника комбинира елементи на екомапа и на генограм, мапирајќи ги односите на членовите на семејството со
опкружувањето, на начин на кој истото се прави како и во еко-мапата. Додека
пак меѓугенерациските односи на членовите во семејството, ги анализираме на
ист начин како во генограмот.


Опис и упатство за примена

Културограмот се изработува на однапред подготвена шема во која слично
како во еко-мапата се наоѓа еден централен круг (за семејството) и повеќе
помали кругови кои представуваат области од животот, во кои се испитува
влијанието на факторот на културата.
Влијанието на одредено подрачје на културата врз животот на семејството
се обележува со линии, исти како што се употребуваат во еко-мапата. Така што
силното влијание се обележува со полна линија; слабото влијание со
испрекината линија; додека пак стресната релација се означува со линија
испрекината со повеќе вертикални линии.
Културограмот се изработува со семејството и во анализата се вклучува
влијанието на културните фактори во животот на семејството во следните
области:
 Период на престој - колку долго семејството живее во сегашното
опкружување, возраст на членовите на семејството во време на
преселувањето и причина за истото (посебно тоа е значајно за
бегалските семејства; етничките малцинства; семејствата
кои се
преселени од рурални во урбани средини и сл.), со цел да се процени
влијанието на процесот на акултурација во семејството и меѓу
генерациите.
 Законски статус - дали членовите на семејството имаат државјанство
во земјата во која живеат, дали имаат бегалски или нерегулиран статус.
 Контакт со институциите од сопствената култура - верски установи,
фолклорни, хуманистички и рекреативни здруженија кои ги анимираат
припадниците на одредена култура, јазикот на кои децата ја следат
наставата и сл.



Јазикот на кој се зборува во семејството и во заедницата - дали се
користи еден јазик за комуникација со надворешното опкружување, а
друг во семејството; дали децата и членовите на семејството имаат
прилика да го користат мајчиниот јазик во непосредната средина и сл.



Вредностите врзани за семејството, образованието и работата односот на семејните вредности кон индивидуалните достигнувања на
членовите на семејството, улогата на децата во семејството,
очекувањата од децата во врска со образованието и професијата
спрема полот, сиблинг позицијата и сл.



Здравствените уверувања - односот кон здравјето, болестите,
лекување, однос кон традиционалните начини на лекување и сл.



Влијанието на кризните настани и нивното значење во контекст на
одредена култура - на пр. развод, смрт, вонбрачна бременост,загуба на
загуба и растење без родители, статус на бегалец и сл.



Празници и обичаи - обичаи на одредени културни групи врзани со влез
во светот на возрасните; празници кои се слават во заедницата и
семејните групи, нивното влијание на однесувањето и очекувањето од
членовите на семејството.

причини за
преселба
период
на престој

вредности
на сем. кон
образованието и работата

законски
статус
*членови на
семејството
(мајка, татко
и деца)

конткт со
институции
од областа
на
културата

влијание на
кризни
настани

празници
и
обичаи

здравствени
уверувања

јазик во
домот и
заедницата

* членови на семејството (мајка, татко и деца), да се претстави како со
симболите кои се користат при изработка на генограм : □ – машко и

○ – женско.
Влијанија на факторите на културата врз животот на семејството :

-----------

слабо или повремено влијание,
семејството не негува однос кон одреден
аспек на културата

____________
силно и стабилно влијание кое е присутно
во секојдневниот живот на семејството

┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼

стресно, фрустрирачко влијание,
амбивалентен однос на семејството
кон одреден аспект на културата

╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫

изразено фрустрирачко и стресно
влијание, конфликт внатре во семејството
или на релацијата семејство- средина во
врска со одреден аспект на културата

ПРАШАЛНИК НА СИЛИ И ТЕШКОТИИ



Извор

R.Goodman (1997); N.Zegarac i T.Ignjatovic, 2010


Област на процена

Сили и потреби, емоционална состојба и однесување, социјални односи на
деца и млади.


Намена

Прашалникот на сили и потреби (The Strenghts and Difficulties Questionare –
SDQ) е наменет за да се направи преглед на емоционалните и бихејвиорални
проблеми кај децата и адолесцентите. Покрај тешкотиите прашалникот е
наменет и за проценка на силите. Прашалникот исто така може да се користи и
за следење и евалуација на дадените услуги (Goodman, Meltzer and Bailey,
1998).


Опис и упатство

Прашалникот се состои од 25 ајтеми кои се групирани во пет скали:
просоцијално однесување; хиперактивност; емоционални проблеми; проблеми
во однесувањето и проблеми со врсниците. Секоја суб-скала се состои од 5
ајтеми.
Постојат повеќе верзии на скалите – за проценка од страна на родителите,
воспитувачите или наставниците за возраст од 3-4 години и од 4-16 години и
верзија за самопроценка на адолесцентот од 11-16 години.
Покрај основниот прашалник, постојат верзии со ,,додаток за влијанието на
симптомите,, и ,,follow-up,, верзија за следење на промените и резултатот од
третманот. Овде се дадени верзии со ,,додатокот за влијанието на симптомите,,
кои ги пополнуваат родтелите на децата од 3 и 4 години (R 3/4) и од 4 до 16
години (R 4-16), и прашалникот за самопроценка кој е наменет на
адолесцентите од 11 до 16 години (S 11-16), со оглед на тоа што најповеќе
одговараат на праксата во центрите за социјална работа и установите за
социјална заштита. Додека помалите деца потешко ја проценуваат својата
состојба, дотолку родителите на адолесцентите често не се свесни за
проблемите кои ги има нивното дете, затоа е значајно да се примени
истовремени и паралелно формата за самопроценка.
Се проценува степенот на присуство на одреден проблем (Неточно,
Делумно точно и Потполно точно). Во продолжение на прашалникот се
проценува значењето на тешкотиите низ ајтемите кои се однесуваат на
должината на траење на одредена тешкотија, области во кои се
манифестираат проблемите и степенот на влијание врз детето и
неговата/нејзината околина.
Прашалникот се потполнува околу 10 минути. Најдобро е истиот да се
потполнува во присуство на испитувачот, кој заедно со испитаникот може
веднаш да ги потполнува одговорите или продлабочи одредени теми.

Дискусијата на реаултатите е неопходна за да се добијат квалитативни,
специфични информации за проблемот. Дури, и кога е резултатот под
критичното ниво, сепак проблемот може да биде значаен за испитаникот. Исто
така е важно да се види како членовите на семејството реагираат на проблемот
на детето и како меѓусебно реагираат на видувањето на ситуацијата од страна
на другите членови од семејството.


Скорување (бодирање)

Секој ајтем се скорува (бодира) со 0, 1 или 2. Вредноста на скорот зависи од
тоа дали одговорот означува сила или тешкотија. Поголемиот број на ајтеми го
мерат интензитетот на тешкотијата и се скоруваат на следниов начин : Неточно
- 0 ; Делумно точно - 1; Потполно точно - 2. Четри ајтеми (7, 14, 11, 21, 25)
имаат инверзивна насока на оценување: Неточно - 2 ; Делумно точно - 1;
Потполно точно - 0.
Табела 1. Скорување на ајтемите на ,,Прашалникот на сили и тешкотии,,
Скала на емоционални симптоми

Неточно

Делумно
точно

Потполно
точно

1. Често се жали на главоболка, болки
во стомакот . . . .

0

1

2

2. Има многу грижи и често изгледа
загрижено

0

1

2

3. Често е несреќно, потиштено или
плачливо

0

1

2

4. Нервозно е или несамостојно во
нови ситуации

0

1

2

5. Често стравува, лесно може да се
уплаши

0

1

2

Неточно

Делумно
точно

Потполно
точно

1. Често има напади на бес или
раздразливост

0

1

2

2. Вообичаено е послушно и прави се
што возрасните ќе побараат од него

2

1

0

3. Често се тепа со другите деца или
ги малтертира

0

1

2

4. Често лаже и подметнува

0

1

2

Скала
на
однесувањето

проблеми

во

5. Краде од дома, од училиште или од
други места

0

1

2

Неточно

Делумно
точно

Потполно
точно

6. Немирно, претерано активно,
неможе долго да седи во место

0

1

2

7. Постојано мрда

0

1

2

8. Лесно може да се вознемири, ја
губи концентрацијата

0

1

2

9. Размислува пред нешто да направи

2

1

0

10. Ги довршува задачите до крај, има
голем опсег на вниманието

2

1

0

Неточно

Делумно
точно

Потполно
точно

1. Претежно е осамано, претпочита да
игра само

0

1

2

2. Има најмалку еден пријател

2

1

0

3. Претежно другите деца го водат

2

1

0

и

0

1

2

5. Подобро се согласува со возрасни
отколку со други деца

0

1

2

Неточно

Делумно
точно

Потполно
точно

1. Внимателен е кон чувствата на
другите

0

1

2

2. Подготвен е да дели со другите

0

1

2

3. Сака да помогне ако некој е
повреден, вознемирен

0

1

2

4. Внимателен е кон помалите деца

0

1

2

5. Често доброволно им помага на
другите

0

1

2

Скала за хиперактивност

Скала на проблеми со врсниците

4. Другите деца
малтертираат

го

задеваат

Просоцијална скала

Секоја скала може да има максимум 10 поени. Вкупниот скор може да боде
40 поени, бидејќи просоцијалната скла не се собира со тоталниот скор.
Во табелата се дадени ориентациони норми за прашалниците пополнувани
од страна на родителите (R 3/4 и R 4-16) и прашалникот за самооценување за
адолесцентите (S 11-16) групирани во три категории според степенот на
потреба од интервенција: нема потреба за интервенција, умерена и висока
потреба за стручна помош (Табела 2 и 3).
Табела 2. Ориентациони норми за R 3/4 и R 4-16
нема
потреба

умерена

висока
потреба

Вкупен скор на тешкотии

0 - 13

14 - 16

17 - 40

Скор на емоционални симптоми

0-3

4

5 - 10

Скор на проблеми во однесувањето

0-2

3

4 - 10

Скор на хиперактивност

0-5

6

7 - 10

Скор на проблеми со врсниците

0-2

3

4 - 10

Скор на просоцијално однесување

6 - 10

5

0-4

нема
потреба

умерена

висока
потреба

Вкупен скор на тешкотии

0 - 15

16 - 19

20 - 40

Скор на емоционални симптоми

0-5

6

7- 10

Скор на проблеми во однесувањето

0-3

4

5 - 10

Скор на хиперактивност

0-5

6

7 - 10

Скор на проблеми со врсниците

0-3

4-5

6 - 10

Скор на просоцијално однесување

6 - 10

5

0-4

Табела 3. Ориентациони норми за S 11 – 16

Кога се користи верзијата Прашалник на сили и тешкотии која го вклучува
,,Додатокот за влијание на симптомите,, , ајтемите можат да се сумираат како
би се генерирал скорот на влијание чиј ранг е од 0 до 10, за верзијата
пополнета од страна на родителите и прашалникот за самопроценка. Секој
ајтем се бодира од 0 до 2, во зависност од тоа дали одговорот е ,,Ни малку,,
или ,,Сосема малку,, - 0, ,,Прилично,, - 1 и ,, Повеќе од многу,, - 2 (Табела 4).

Табела 4. Бодување ,,Додатокот за вијание на симптомите,,
ни малку

сосема
малку

многу

најмногу

Тешкотиите го загрижуваат или
го вознемируваат детето

0

0

1

2

Влијаат на животот во домот

0

0

1

2

Влијаат на другарувањето

0

0

1

2

Влијаат на учењето

0

0

1

2

Влијаат на слободните
активности

0

0

1

2

Оговорите на прашањата за хроничноста и товарот кој претставува за
другите, не се вклучени во скорот на влијание. Кога испитаникот ќе одоговри
,,не,, на првото прашање во додатокот за влијание ( на пр. : кога родителот не
забележува дека детето има емоционални проблеми или проблеми во
однесувањето), од нив не се бара да продолжат да го пополнуваат
прашалникот. Скорот на влијание во тие прилики автоматски се впишува како 0.
Вкупниот скор на влијание 2 или повеќе означува висока потреба од
третман, скорот од 1 делумна или одредена потреба од третман, додека скорот
0 укажува на ниска потреба од помош.



Стандардизација и мерни карактеристики

Скалата има критични скорови. Нормите се поставени спрема критериумите
на податоци дека 80% од децата немаат проблеми во одредени области. 10%
имаат некои потреби, а 10% имаат високо ниво на потреби. Наведените норми
можат да се користат ориентационо, но најважно е да се следи разликата на
индивидуални промени на скоровите пред, во текот и по третманот.
Националната Британска епидемиолошка стидија(Goodman, 2001) на
примерок од 10.438 деца од 5 – 15 години врз основа на проценка на
родителите, наставниците и самопроценка на децата од 11–15 години, потврди
петтофакторска
структура
на
инструментите
(емоции,
однесување,
хиперактивност, однос со врсниците и просоцијално однесување).
Доверливоста е релативно задоволителна (Cronbah alfa.73), а ретестот на
стабилност по 4–6 месеци е .62.SDQ скорови над 90-тиот перцентил на
предвидување висока веројатност за психијатриски пореметувања (скор 15.7 за
родителската скала, 15.2 за наставниците и 16.2 на скалата за млади).
Се препорачува проверка на критичните скорови на наша популација,
додека пак културолошка адаптација на ајтемите не е потребна.

Прашалник на сили и тешкотии ( SDQ – Srp)

R 3/4

Ве молиме за секое поединечно прашање означете го квадратчето за кое
одговорот е : Точно, Делумно точно или Потполно точно. Би ни помогнало
доколку одговорите што е можно подобро на сите прашања, дури и ако не сте
потполно сигурни или Ви се чини дека прашањето нема никаков смисол. Ве
молиме да одговорите врз основа на однесувањето на детето во текот на
последните шест месеци.
Име на детето _________________________________________________
Датум на раѓање _______________________________________________
машко
_______

женско
_______
не е
точно

1.Води сметка за чувствата на
другите
2. Немирно, претерано активно,
неможе долго врме да остане
мирно
3. Често се жали на главоболка,
болки во стомакот или мачнина
4. Лесно ги споделува работите
со другите деца (колачиња,
играчки, боички и сл.)
5. Често има настапи на бес
или раздразливост
6. Претежно е осамено, одбира
да игра само
7. Вообичаено е послушно и го
прави тоа што возрасните го
бараат од него
8. Има многу грижи и често
изгледа загрижено
9. Сака да помогне ако некој е
повреден, вознемирен или
болен
10. Постојано мрда
11. Има најмалку еден добар
другар
12. Често се тепа со другите
деца и ги малтертира
13. Често е несреќно, потиштено
или плачливо
14. Претежно другите деца
го сакаат
15. Лесно се вознемирува, ја
губи концентрацијата
16. Нервозно е или несамостојно
во нови ситуации, лесно ја
губи самодовербата

делумно
е точно

потполно
е точно

17. Внимателно е кон
помладите деца
18. Често е во расправија
со возрасните
19. Другите деца го закачаат
или малтертираат
20. Често доброволно им помага
на другите (родителите,
наставниците, на др. деца)
21. Може да застане и да размисли
пред нешто да направи
22. Знае да биде инаетливо
кон другите деца
23. Подобро се сложува
со возрасните околку
со другите деца
24. Често се плаши,
лесно може да се уплаши
25. Ги завршува зададените
задачи до крај, има добар
опсег на внимание
Имате ли уште некој коментар или грижа ?

Ве молиме свртете ја страната – има уште неколку прашања на другата
страна ---------------------------------------------------------->>>>>>>>>>>>

Дали сметате дека Вашето дете има потешкотии во една или во повеќе од
наведениве области : емоиции; концентрација; однесување или способност да
се согласи (договори) со другите луѓе?
Нема
потешкотии

Да, има мали
потешкотии

________

Да, има повеќе
потешкотии

________

Да, има сериозни
потешкотии

________

________

Ако одоговорот е ДА, одговорите на следниве прашања за тешкотиите :
Колку време се присутни овие потешкотии?
Помалку од
1 месец
________

1-5 месеци

6-12 месеци

________

________

Повеќе од
една година
________

______________________________________________________________
Дали потешкотиите го загрижуваат или вознемируваат детето?
Ни малку
________

Сосема малку
________

Многу
________

Најмногу
________

______________________________________________________________
Дали потешкотиите влијаат врз секојдневниот живот на детето во следниве
полиња (области) :
Ни малку
ЖИВОТОТ ДОМА

______

Сосема
малку
_____

Многу

Најмногу

______

_____

ПРИЈАТЕЛСТВАТА

______

_____

______

_____

УЧЕЊЕТО

______

_____

______

_____

СЛОБ. АКТИВНОСТИ
_______
______
______
_____
______________________________________________________________
Дали потешкотиите ве оптеретуваат Вас или вашето семејство како целина?
Ни малку
Сосема малку
Многу
Најмногу
________
________
________
________

Потпис _______________________
Мајка
____________

Датум _____________________

Татко
____________

Некој друг (наведете кој)
______________________

Ви благодариме на соработката

Прашалник на сили и потешкотии (SDQ – Srp)

R 4 – 16

Ве молиме за секое поединечно прашање означете го квадратчето за кое
одговорот е : Точно, Делумно точно или Потполно точно. Би ни помогнало
доколку одговорите што е можно подобро на сите прашања, дури и ако не сте
потполно сигурни или Ви се чини дека прашањето нема никаков смисол. Ве
молиме да оговорите врз основа на однесувањето на детето во текот на
последните шест месеци.
Име на детето _________________________________________________
Датум на раѓање _______________________________________________
Машко
_________

Женско
_________

не е
точно
1.Води сметка за чувствата на
другите
2. Немирно, претерано активно,
неможе долго врме да остане
мирно
3. Често се жали на главоболка,
болки во стомакот или мачнина
4. Лесно ги споделува работите
со другите деца (колачиња,
играчки, боички и сл.)
5. Често има настапи на бес
или раздразливост
6. Претежно е осамено, одбира
да игра само
7. Вообичаено е послушно и го
прави тоа што возрасните го
бараат од него
8. Има многу грижи и често
изгледа загрижено
9. Сака да помогне ако некој е
повреден, вознемирен или
болен
10. Постојано мрда
11. Има најмалку еден добар
другар
12. Често се тепа со другите
деца и ги малтертира
13. Често е несреќно, потиштено
или плачливо
14. Претежно другите деца
го сакаат
15. Лесно се вознемирува, ја
губи концентрацијата

делумно
е точно

потполно
е точно

16. Нервозно е или несамостојно
во нови ситуации, лесно ја
губи самодовербата
17. Внимателно е кон
помладите деца
18. Често е во расправија
со возрасните
19. Другите деца го закачаат
или малтертираат
20. Често доброволно им помага
на другите (родителите,
наставниците, на др. деца)
21. Може да застане и да размисли
пред нешто да направи
22. Знае да биде инаетливо
кон другите деца
23. Подобро се сложува
со возрасните околку
со другите деца
24. Често се плаши,
лесно може да се уплаши
25. Ги завршува зададените
задачи до крај, има добар
опсег на внимание

Имате ли уште некој коментар или грижа ?

Ве молиме свртете ја страната – има уште неколку прашања на другата
страна ---------------------------------------------------------->>>>>>>>>>>>

Дали сметате дека Вашето дете има потешкотии во една или во повеќе од
наведениве области : емоции; концентрација; однесување или способност да се
согласи (договори) со другите луѓе?
Нема
потешкотии

Да, има мали
потешкотии

________

Да, има повеќе
потешкотии

________

Да, има сериозни
потешкотии

________

________

Ако одоговорот е ДА, одговорите на следниве прашања за тешкотиите :
Колку време се присутни овие потешкотии?
Помалку од
1 месец
________

1-5 месеци

6-12 месеци

________

________

Повеќе од
една година
________

______________________________________________________________
Дали потешкотиите го загрижуваат или вознемируваат детето?
Ни малку
________

Сосема малку
________

Многу
________

Најмногу
________

______________________________________________________________
Дали потешкотиите влијаат врз секојдневниот живот на детето во следниве
полиња (области) :
Ни малку
ЖИВОТОТ ДОМА

______

Сосема
малку
_____

Многу

Најмногу

______

_____

ПРИЈАТЕЛСТВАТА

______

_____

______

_____

УЧЕЊЕТО

______

_____

______

_____

СЛОБ. АКТИВНОСТИ
_______
______
______
_____
______________________________________________________________
Дали потешкотиите ве оптеретуваат Вас или вашето семејство како целина?
Ни малку
________

Сосема малку
________

Потпис _______________________
Мајка
____________

Многу
________

Најмногу
________

Датум _____________________

Татко
Некој друг (наведете кој)
____________
______________________
Ви благодариме на соработката !

Прашалник на сили и потешкотии (SDQ Srp)

S 11- 16

Ве молиме за секое поединечно прашање означете го квадратчето за кое
одговорот е : Точно, Делумно точно или Потполно точно. Би ни помогнало
доколку одговорите што е можно подобро на сите прашања, дури и ако не сте
потполно сигурни или Ви се чини дека прашањето нема никаков смисол. Ве
молиме да оговорите врз основа на однесувањето на детето во текот на
последните шест месеци.
Име на детето _________________________________________________
Датум на раѓање _______________________________________________
Машко
_________

Женско
_________

не е
точно
1.Води сметка за чувствата на
другите
2. Немирно, претерано активно,
неможе долго врме да остане
мирно
3. Често се жали на главоболка,
болки во стомакот или мачнина
4. Лесно ги споделува работите
со другите деца (колачиња,
играчки, боички и сл.)
5. Често има настапи на бес
или раздразливост
6. Претежно е осамено, одбира
да игра само
7. Вообичаено е послушно и го
прави тоа што возрасните го
бараат од него
8. Има многу грижи и често
изгледа загрижено
9. Сака да помогне ако некој е
повреден, вознемирен или
болен
10. Постојано мрда
11. Има најмалку еден добар
другар
12. Често се тепа со другите
деца и ги малтертира
13. Често е несреќно, потиштено
или плачливо
14. Претежно другите деца
го сакаат
15. Лесно се вознемирува, ја
губи концентрацијата

делумно
е точно

потполно
е точно

16. Нервозно е или несамостојно
во нови ситуации, лесно ја
губи самодовербата
17. Внимателно е кон
помладите деца
18. Често е во расправија
со возрасните
19. Другите деца го закачаат
или малтертираат
20. Често доброволно им помага
на другите (родителите,
наставниците, на др. деца)
21. Може да застане и да размисли
пред нешто да направи
22. Знае да биде инаетливо
кон другите деца
23. Подобро се сложува
со возрасните околку
со другите деца
24. Често се плаши,
лесно може да се уплаши
25. Ги завршува зададените
задачи до крај, има добар
опсег на внимание
Имате ли уште некој коментар или грижа ?

Ве молиме свртете ја страната – има уште неколку прашања на другата
страна ---------------------------------------------------------->>>>>>>>>>>>

Дали сметаш дека имаш потешкотии во една или во повеќе од наведениве
области: емоции; концентрација; однесување или способност да се согласи
(договори) со другите луѓе?
Немам
потешкотии

Да, имам мали
потешкотии

Да, имам повеќе
потешкотии

________

________

________

Да, имам сериозни
потешкотии
________

Ако одоговорот е ДА, одговори на следниве прашања за тешкотиите :
Колку време се присутни овие потешкотии?
Помалку од
1 месец
________

1-5 месеци

6-12 месеци

________

________

Повеќе од
една година
________

______________________________________________________________
Дали потешкотиите те загрижуваат или вознемируваат детето?
Ни малку
________

Сосема малку
________

Многу
________

Најмногу
________

______________________________________________________________
Дали потешкотиите влијаат на твојот секојдневен живот во следниве полиња
(области) :
Ни малку
Сосема
Многу
Најмногу
малку
ЖИВОТОТ ДОМА

______

_____

______

_____

ПРИЈАТЕЛСТВАТА

______

_____

______

_____

УЧЕЊЕТО

______

_____

______

_____

СЛОБ. АКТИВНОСТИ
______
______
______
_____
______________________________________________________________
Дали поради тие потешкотии и на луѓето околу тебе (семејството, пријателите,
наставниците и т.н.) им е потешко.
Ни малку
________

Сосема малку
________

Многу
________

Најмногу
________

Потпис _______________________ Датум _____________________
Мајка
Татко
Некој друг (наведете кој)
____________
____________
______________________
Ви благодариме на соработката !

СКАЛА ЗА ПРОЦЕНКА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА СОСТОЈБА
НА АДОЛЕСЦЕНТОТ



Извор

P.Birleson,1980; N.Zegarac i T.Ignjatovic 2010


Област на проценка

Емоционалната состојба и однесување на адолесцентите и социјалните
односи кај младите.



Намена

Скалата за проценка на емоционалната состојба кај адолесцентите е
конструирана за младите на возраст од 11 до 16 годишна возраст.
Прашалникот му овозможува на стручниот работник да стекне увид и
разбирање за тоа како адолсцентот се чувствува во врска со својот живот.
Односот на испитаникот спрема својот живот е клучен дел за секоја
проценка. Важно е да се согледа кои се грижите и тешкотиите со кои се соочува
адолесцентот и дали тоа води кон депресивна и суицидална ситуација.
Скалата дава можност да младите директно се изразат како се чувствуваат.
Сепак потребно е да се напомене дека емоционалната состојба на младите во
овој период е променлива и секогаш не дава стабилна слика на целата
ситуација.
Кај постарите адолесценти оваа слика е постабилна. Во секој случај
прашалникот претставува полесен пат за искажување на чувствата ,отколку
директен разговор за тоа, кој покасно треба да следи како дискусија за
резултатите. Скалата е наменета за брза детекција на присатни депресивни
чувства,следење и евалуација од дадените услуги.



Опис и упатство

Скалата се состои од 18 ајтеми кои се однесуваат на различни аспекти од
животот на детето или адолесцентот и како се чуваствува во врска со тоа.За
секој ајтем предвидена е тростепена скала на зачестеност на чувствата
(никогаш,понекогаш и речиси секогаш).
Пополнувањето на прашалникот трае околу 15 минути. Претходно е
неопходно да се објасни целта на испитувањето и како ќе се употребат
резултатите. Дискусија за резултатите е неопходна за да се добијат
квалитативни,специфични информации за проблемот .



Стандардизација и мерни карактеристики

Секој ајтем се бележи со 0, 1 или 2 и тоа зависно од тврдењето:
 Нема загриженост - 0 ;
 Извесна загриженост - 1;



Постои значајна загриженост или ниско самопочитување - 2.

Кај ајтемите 3,5,6,10,14,15,17,18 одговорорт ,,речиси секогаш,, се бодува со
2, додека кај останатите ајтеми одговорот,, никогаш,, се бодува со 2. Скалата
има критичен скор. Збирот над 13 означува веројатност од депресивна
состојба. Но, високиот скор секогаш не укажува на присаство на депресија, ниту
пак нискиот скор секогаш означува отсаство на депресија. Скалата не е
дијагностички инструмент, туку средство кое дава можност да се разговара со
младиот човек. Позначајно е да се обрне внимание на поединечните одговори
отколку на тоталниот збир во заклучувањето. Културолошка адаптација на
ајтемите не е потребна.
СКАЛА ЗА ПРОЦЕНКА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА СОСТОЈБА НА
АДОЛЕСЦЕНТОТ

Име и презиме _____________________________________ датум____________

Ред.бр.
Тврдење
1.
Се радувам на разни нешта
како и порано
2.
Добро спијам
3.
Се чувствувам плачливо
4.
Сакам да излегувам
5.
Се чувствувам како да сакам
да си заминам од дома
6.
Имам
стомачни
проблеми,грчеви
7.
Имам вишок на енергија
8.
Уживам во храната
9.
Умеам да се бранам
10.
Мислам дека животот не е
вреден да се живее
11.
Добар/а сум во она што го
работам
12.
Уживам во нештата кои ги
правам како и порано
13.
Сакам да раговарам со
моето
семејство
и
пријателите
14.
Имам страшни соништа
15.
Се
чувствувам
многу
осамено
16.
Лесно се развеселувам
17.
Се чувствувам мн.тажано и
тоа тешко го поднесувам
18.
Многу ми е досадно

Речиси
секогаш

Понекогаш

Никогаш

КОНЕРСОВА СКРАТЕНА СКАЛА ЗА ПРОЦЕНКА



Извор

C.K.Conners,1990; N.Zegarac i T. Ignjatovic, 2010


Област на проценка

Деца и млади во судир со законот. Проценка на хиперактивност и
пореметување на вниманието.


Намена

Конерсовата скратена скала за проценка наменета е за брза проценка на
ризикот за присаство на хиперактивност и пореметување во вниманието кај
децата и адолесцентите, на возраст од 3 до 17 години.
Бидејќи станува збор за скратена верзија, не се применува во дијагностички
цели, туку за проценка на потребата од упатување на детето во
специјализирана установа заради понатамошен третман, а врз основа на
доволен број на индикатори на ризик за ова пореметување.


Опис и упатство

Скалата се состои од 10 ајтеми кои се проценуваат на скала од 0 до 3. Се
задава на родителите или старателите за проценка на помалите деца и на
адолесцентите на возраст од 12-17 години за самопроценка.
Се препорачува скалата да ја пополнат барем две личности кои се блиски
со детето, родител, воспитувач или наставник. Скалата брзо и лесно се
пополнува и е потребно време од пет минути.


Стандардизација и мерни карактеристики

Вкупниот збир се добива со собирање на оценката на степенот на
активности на сите 10 ставки. Збирот на 15 сугерира постоење на
пореметување на вниманието или хиперактивност. За да се зклучи дека постои
голема веројатност за постоење на хиперактивност, потребно е двајцата
проценувачи да имаат збир над 15 бода за помали деца.
Скалата е проверена во пракса и правени се истражувања во други
средини, но бидејќи се работи за типични и универзални карактеристики на
пореметување на вниманието и хиперактивност, скалата може да се примени и
во нашата средина.

КОНЕРСОВА СКРАТЕНА СКАЛА НА ПРОЦЕНКА
Име и презиме на корисникот :
___________________________________________________________________
Возраст_____________

Пол: Машки______ Женски________

Име и презиме на личноста што ја пополнува:
___________________________________________________________________
Однос со корисникот__________________

Датум_________________

Заокружете ги соодветните броеви на крај на секој опис. Ве молиме да
одговорите искрено и да не пропуштите да одговорите на сите тврдења.

Реден
бр.

Тврдење

1.

Секогаш е во движење и
во активности.

2.

Импулсивен/а е .

3.

Им пречи на другите
деца.

4.

Не успева да го заврши
започнатото.Не одржува
внимание.

5.

Непрекинато мрда, се
движи.

6.

Невнимателен /а е.

7.

Барањата мора веднаш
да му/и се задоволат.
Лесно се разочарува.

8.

Често и лесно се
расплакува.

9.

Брзо и драстично ги
менува
расположенијата.

10.

Манифестира изливи на
бес, експлозивно се
однесува.

0
никогаш

1
ретко

2
често

3
скоро
секогаш

ПРАШАЛНИК ЗА РОДИТЕЛСКИ НАДЗОР



Извор

Barber,B.K.(1996); Zegarac N. i Ignjatovic T.(2010)


Област на проценка

Односи родител-дете, деца и млади во судир со пошироката социјална
средина.


Намена

Прашалникот се користи за проценка на ефикасноста на родителскиот
надзор врз однесувањето на детето. Наменет е за проценка на успешноста на
движењето,однесувањето и другарувањето на децата од почеток на нивното
школување до полнолетство. Не е погоден за деца под 7 годишна возраст.
Прашалникот може да се користи за порценка на ризикот кај децата и
младите кои се во судир со Законот, како и во други ситуации кога е потребно
да се процени ефикасноста на родителскиот надзор.
Препорачливо е да се користи за планирање,следење и евалуација на
третманот насочен кон зголемување на родителскиот капацитет и
компентентност за грижа и надзор врз децата.


Опис и упатство

Прашалникот претставува модификувана верзија на мониторинг скалата на
Barber B.K. Прашалникот се состои од два дела, првиот дел се задава на
детето/младата личност, а другиот дел на родителот односно старетелот кој се
грижи за детето.
Стручниот работник поставува 5 исти прашања одвоено на детето и
родителот и ги запишува во прашалникот. Може да се зададе и во писмена
форма, но важно е да се води сметка родителот и детето да немаат меѓусебен
увид во одговорите. Потоа стручниот работник ги споредува одговорите.
Високата усогласеност на одговорите укажува на добар увид на родителот
во активностите на детето надвор од домот, додека неусогласеноста или
отсуство на одговорите укажува на намален увид или отсуство на увид.
Прашалникот се оценува квалитативно, а не квантитативно. Значи
податоците се обработуваат во контекст на возраста на детето,културните и
субкултурни специфичности. Се очекува усогласеноста на одговорите за
адолесцентите во поголемите градови да биде помала одколку за оние кои
живеат во помали места.
Добиените одговори стручниот работник може да ги употреби за
поттикнување на разговор, работа на подобрување на релацијата родителдете, развивање на меѓусебна доверба, искреност, квалитетна комуникација.



Стандардизација и мерни карактеристики

Одредувањето на мерни карактеристики не е релевантно за природата на
овој инструмент на процена. Резултатот има најголемо значење во процена на
увидот на родителите во активностите на своето дете надвор од домот и
планирање и следење на индивидуалните промени низ зголемена усогласеност
на одговорите на децата и родителите.
Прашалникот може повторно да се спроведе по одреден временски период
за да се провери ефикасноста од спроведување на индивидуалниот план за
третман .

ПРАШАЛНИК ЗА РОДИТЕЛСКИ НАДЗОР

Прашања за детето/малолетниот-ата
Име и презиме____________________________________
Возраст__________________

Пол : машко _______

Датум___________
женско_________

1.Каде излегуваш навечер?
2.Каде најчесто се наоѓаш кога не си дома?
3.На што најчесто ги трошиш своите пари,џепарлак?
4.Што правиш кога не си дома?
5.Кои се твоите пријатели?
Прашања за родителот/стрателот
Име и презиме _________________________________Датум__________
Релацијата што ја има со детето? (татко, мајка, стартел, воспитувач....)
______________________________________________________________
1.Каде Вашето дете излегува навечер?
2.Каде се наоѓа Вашето дете кога не е дома?
3.На што Вашето дете ги користи парите со кои располага?
4.Што прави Вашето дете кога не е дома?
5.Кои пријатели на Вашето дете ги познавате?

СКАЛА НА СЕКОЈДНЕВНИ ПОТЕШКОТИИ
НА РОДИТЕЛИТЕ



Извор

K.A. Crinc&Greenberg (1990);Crnic&Booth (1991); N. Zegarac i T. Ignjatovic,
2010.


Област на проценка

Безбедност од ризици на занемарување или злоставување на децата од
страна на родителите и увид во релацијата родител-дете.


Намена

Скалата на секојдневни потешкотии со кои се соочуваат родителите во
одгледување,грижа и воспитување на своите деца (Parental Dialy Hassles Scale)
е наменета за проценка на фреквенцијата и интензитетот на родителското
искуство што може да претставува извор на потешкотии при одгледување на
децата.
Скалата ги опфака свесните аспекти на односите со децата што понекогаш
за родителите претставуваат притисок и овозможува детекција на проблемот и
негово рано откривање за планирање на услугите на социјалнат служба. Затоа
добро е да се користи на почеток на проценката за брзо расветлување на
проблемите и одредување на приоритети во работата и давањето на услуги.
Добиените резултати може да послужат како основа за понатамошна
дискусија и разговор во насока дали е тоа навистина проблематично
однесување на децата или е тоа за родителите терет да ги задоволат
основните потреби на детето. Скалата се користи за следење на промените во
семесјтвото на релација родител-дете и за евалуација на услугите.


Опис и упатство

Скалата се состои од 20 ајтеми. Спаѓа во самоописните техники и на
родителите им е лесно да ги препознаат своите проблеми кои сакаат да ги
искажат. Родителите ја проценуваат секоја потенцијална тешкотија на скалата
на зачестеност која е објективен маркер на однесување и скалата на
интензитет која е субјективен показател колку родителите се вознемирени со
таквото однесување на детето.
Временската рамка на која се однесува проценката може да варира зависно
од целта на проценката,но не треба да биде пократка од последниот месец
дена. Тоа е важно да се нагласи во упатството кое им се дава на родителите.
Значајно е на испитаникот да му се предочи зошто ја пополнува скалата и
како ќе се користат резултатите. Родителот/старателот самостојно ја пополнува
скалата за која му е потребно време од 8-10 минути.



Бодување

А). Може да се пресмета бкупен скор на зачестеност и интензитет на
тешкотиите. Зачестеноста се бодува од 0 (никогаш) до 4 (секогаш). Распон на
скоровите е од 0 до 80.Интензитетот се проценува на скала од 1 до 5, освен ако
фреквенцијата е 0 кога и интензитетот е 0. Скалата има распон од 0 до 100
поени.
Б). Фактор на посебни тешкотии за родителите. Може посебно да се
пресмета
скор на скалата на интензитет која ги вклучува
ајтемите
2,4,8,9,11,12,16 за однесувањето на децата кој е посебен предизвик за
родителите. Распон на скорот е од 0 до 36.
В). Фактор на родителските задачи се пресметува како скор на скалата на
интензитетот која ги вклучува ајтемите 1,6,7,10,13,14,17,20 кои се однесуваат
на родителските задачи. Распон на скалата е од 0 до 40.
Скалата нема критичен скор, но тоталниот скор е над 50 на зачестеност и
над 70 на интензитет и укажува на висока зачестеност на тешкотии на
родителите, односно доживуаат висок притисок.
Се набљудуваат одговорите чии скорови на зачестеност се 3 или 4, односно
интензитет 4 или 5 за било кој настан. Тоа се ситуации кои подицна се
дискутираат бидејќи означуваат специфични тешкотии, кои се над
вообичаеното ниво односно над просекот на зачестеност и интензитет.
Културолошка адаптација на ајтемите не е потребна.

СКАЛА НА СЕКОЈДНЕВНИ ПОТЕШКОТИИ НА РОДИТЕЛИТЕ
Во овој прашалник се набројани ситуации со кои се сретнуваат многу
семејства кои имаат деца. Ве молиме да го прочитате секое тврдење и да го
заокружите бројот кој опишува колку често тоа ви се случува
(никогаш,ретко,понекогаш,често или секогаш), а потоа заокружете во која мера
вас тие ситуации ви отежнуваат во реализирање на секојдневните активности
во изминативе __ 6 ___ месеци. Доколку имате повеќе деца, овие ситуации
може да се однесуваат на едно или на сите Ваши деца. За оцена на
зачестеноста и интензитетот користете ја следнава скала.
___________________________________________________________________
Зачестеност: никогаш (0) ретко (1) понекогаш (2) често (3) секогаш (4)

Интензитет: мн.малку (1)

малку (2) умерено (3)

Настани

многу (4)

Зачестеност

најмногу (5)

Интензитет

1.Постојано средување на нередот од
играчки,книги и храна

01234

12345

2.Критикување и примедби

01234

12345

3.Тешкотии околу исхрана,избирливост,
критикување

01234

12345

4.Децата не слушаат и не прават тоа што
ке им се каже

01234

12345

5.Потешкотии при наоѓање жена за грижа
и чување околу децата

01234

12345

6.Детските активности го отежнува
задоволувањето на личните и семејни
потреби

01234

12345

7.Детските меѓусебни расправии

01234

12345

8.Децата имаат големи барања за да
ги забавувам и да си играм со нив

01234

12345

9.Децата се караат и расправаат кога
треба да одат на спиење

01234

12345

10.Децата се секогаш дома и пречат при
обавување на куќните работи

01234

12345

11.Потребно е постојано да се надгледуваат 0 1 2 3 4
децата и да се држат ,,на око,,

12345

12.Децата ги прекинуваат возрасните во
разговор и др.активности

01234

12345

13.Принудно менување на плановите на
возрасните заради детските потреби

01234

12345

14.Децата се валкаат и ја менуваат
облеката неколку пати на ден

01234

123 45

15.Тешко се обезбедува приватност (на пр.
во тоалет)

0 1 2 34

12345

16.Тешко е децата да се смират на јавно
Место (ресторант,продавница..)

01234

12345

17.Потешкотии при подготвување на
децата за излегување од домот

01234

12345

18.Потешкотиии за надгледување на децата
при отсаство и излегување на родителите

01234

12345

19.Децата имаат проблеми со другарите
се тепаат,прават проблеми и сл.

01234

12345

20.Потребни се вонредни работни ангажмани
за да се задоволат детските потреби

01234

12345

ЗБИР

Прашалникот го пополнил: ____________________________________________
Име и презиме: _____________________________________________________
Во каква релација е со детето: мајка______,татко_____,старател____ , др ____
Ви благодариме на соработката !

ПРАШАЛНИК НА НЕОДАМНЕШНИ НАСТАНИ



Извор:

T.S.Brugha, P.E.Bebington,
T.Ignjatovic, 2010


C.Tennant

and

J.Hurry,1985;

N.Zegarac

i

Област на процена:

Семејно функционирање и кризни настани.


Намена

Намената на прашалникот на наодамнешни настани е да процени присуство
на настани кои биле присутни во последната година, а можеле да имаат
значајно влијание врз семејното функционирање.
Бидејќи често исти настани имаат различно влијание на различни личности,
значајно е да се согледа потенцијалното влијание на овие настани со цел
разликување на моменталните тешкотии од хроничните семејни проблеми, како
и начинот на нивното влијание.
Затоа е важно покрај детекција и дескрипција на овие настани, да се
разгледа нивната интеракција со другите аспекти на функционирањето.
Прашалникот може да се примени за евалуација на ефектите од третманот
за проценка за смалување на негативните влијанија на актуелната состојба.
Понекогаш испитаникот дури низ добиените резултати од прашалникот
стекнува увид во влијанието на изминатите настани.


Опис и упатство

Ова е прашалник за самопроценка. Се состои од 21 тврдење. Испитаникот
проценува присуство на значајни настани во изминатите 12 месеци, како и
сегашното влијание на овие настани врз него.
Потребно е на испитаникот да му се објасни причината за примена на
прашалникот. Пополнувањето трае околу 15 минути, но дискусијата околу
резултатите трае подолго.
Понатамошното интервју се води во насока на разгледување на степенот и
начинот на влијание на настаните.


Стандардизација и мерни карактеристики

Секој потврден одговор носи 1 поен, а одсуство на одговр 0 поени. Кога ќе
се собере бројот на поени во колоната која означува присаство на настанот, ќе
се пресмета и број на поените во колоната која го проценува нивното влијание
врз испитаникот.
Нема критичен скор, бидејќи се набљудува значењето на секој ајтем
поединечно, како и кулминација на повеќе негативни настани. Што е повисок
скорот / збирот, тоа претставува потенцијално поголем извор на стрес за
поединецот и семејството.

Просечно се присутни околу 10 настани кај поединецот, од кои речиси
половина имаат значајно влијание врз него.
Културолошка адаптација на ајтемите за примена на прашалникот во
нашата средина не е потребна.

ПРАШАЛНИК НА НЕОДАМНЕШНИ НАСТАНИ
Наведената листа претставува различни настани. Ве молиме да го
означите секое тврдење доколку наведениот настан бил присутен во
изминативе 12 месеци. Ставите ознака X доколу настанот бил присутен.
Ставете ознака X и во соседната колона доколку овој настан имал влијание врз
Вашиот живот.

Ред.
бр.

Настани во последниве 12 месеци

1.

Дали сте биле тешко болни или повредени ?

2.

Дали некој од Вашето семејство бил тешко
болен или повреден?

3.

Дали некој од вашите пријатели или блиски
роднини бил тешко болен или повреден?

4.

Дали некој во Вашето најблиско семејство
починал?

5.

Дали некој од Вашите роднини или пријатели
починал?

6.

Дали сте раскинале партнерска релација?

7.

Дали имате сериозни проблеми со Вашите
роднини, пријатели, соседи?

8.

Дали Вие или некој член од Вашето семејство сте биле жртва на етничко злоставување,
напад или закана?

9.

Дали Вие или член од Вашето семејство сте
биле жртва на напад или тешкотија како
резултат на ваша инвалидност, ментална,
физичка или интелектуална?
Дали Вие или член на семејството сте биле
жртва на некој друг вид напад или неправда?

10.

11.

Дали Вие или др.член од семејството сте
невработени или барате работа подолго од 1
месец?

Да

Присутно
влијение

12.

Дали Вие или др.член на семејството сте биле
отпуштени од работа/училиште?

13.

Дали имате финансиски проблеми?

14.

Дали Вие или член на семејството сте
имале контакт со полиција или Суд?

15.

Дали Вие или член на семејејството сте
биле нападнати или ограбени?

16.

Дали Вие или член од семејството сте добиле
бебе?

17.

Дали Вие или член на семејството сте имале
абортус,спонтан или сте имале мртво родено
дете?

18.

Дали сте се селеле по сопствен избор?

19.

Дали сте се селеле, но тоа да не било по
сопствен избор?

20.

Дали имате некој стамбен проблем?

21.

Дали имало некои други значајни настани?
Наведете ги.

ДИЈАГРАМ НА СЕКВЕНЦИ НА ОДНЕСУВАЊЕТО



Извор

J.A.Allen, E.Cornelius and C.Lopez, 2007; N.Zegarac i T.Ignjatovic, 2010


Област на проценkа

Семејната динамика и влијанието на проблематичното однесување врз
семејниот систем.


Намена

Оваа техника овозможува графичко представување на секвенци кои
претходат, односно следат по проблематичното однесување. Циркуларниот
начин на представување на секвенците на однесувањето му овозможува на
стручниот работник и на семејството да увидат како презентираниот проблем е
прецизно претставен на делови, а воедно се стекнува увид во следните
области:
1. Кое однесување се јавува како претходник на постоечкиот проблем, за
да ова однесување да се избегне во иднина или да се насочи во друга
насока.
2. На кој начин членовите на семејството реагираат на проблематичното
однесување и какво е влијанието врз целиот семеен систем.
3. Кои аспекти од проблематичното однесување се вклучени во одржување
на семејниот систем и причина за истото.
4. На кој начин овие секвенци може да создадат контра-продуктивни
обрасци на функционирање, од кои може да се развијат навики.


Опис и упатство

Мапирањето на секвенците се забележува на лист хартија, најчесто додека
стручниот работник води разговор со релевантен член од семејството.
Постапката опфаќа пет чекори:
1. Се означува постојниот проблем на една точка на нацртаниот круг. На
пр. ,,Ќерката бега од дома,,.
2. Да се утврди кое однесување се јавило непосредно пред појава на
проблематичното однесување. На пр.,, таткото излегол од дома,,.
3. Утврдите кое однесување се јавило пред тој настан. На пр.,,Таткото и
мајката се карале,,. Следете го процесот нананзад. На пр.,,Таткото пиел
алкохол,,. Ова се прави за да се забележи серија на настани кои
евентуално довеле до појава презентираниот проблем.
4. Во следниот чекор се испитува кое видливо однесување следело
веднаш по проблематичното однесување.На пр. ,,Мајката барала помош
од таткото,,.
5. Испитајте кое видливо однесување следи после оваа реакција. На пр.
,,Таткото ја бара и пронаоѓа ќерката,,. Следете го овој процес за да се
забележат серија однесувања кои следат после проблематичното

однесување. На пр. ,,Таткото и ќерката се враќаат дома заедно. Мајката
и таткото се смируваат, таткото повторно почнува да пие, се расправа со
сопругата итн,,.

ДИЈАГРАМ НА СЕКВЕНЦИ НА ОДНЕСУВАЊЕ

На пример :

Таткото ја
пронаоѓа ќерката
и ја враќа дома

Таткото
заминува од
дома и оди да
конзумира
алкохол

Мајката оди по
таткото и бара
од него тој да ја
врати ќерката
дома.

Ќерката бега од
дома.

СКАЛА НА СЕМЕЈНИ АКТИВНОСТИ



Извор

Family Activity Scale, Smith (1985); N.Zegarac i T.Ignjatovic, 2010



Област на проценка

Семејното функционирање, односи и интеракција
дете.


на релација родител-

Намена

Скалата е наменета да го процени квалитетот на односите родител-дете,
преку насоченост на различни активности со децата. Тие интеракции на детето
треба да му овозможат автономни активности по слободен избор и семејни
активности за кои родителите проценуваат дека детето со задоволство ги
прифаќа и го исполнуваат. Чувството на детето дека е вклучено во семејните
активности, но да не е премногу заштитено и контролирано, ја зајакнува
неговата самодовреба.
Целта на скалата е да го идентификува дијаметарот на заедничките
семејни активности насочени кон детето, но и да овозможува автономни
активности на детето како што е негово хоби, игра и другарување со врсници и
сл. Овие активности се независни од приходите што ги има семејството и не се
дирекно поврзани со материјалниот статус на семејството. Од родителите и
семејството не се очекува да ги применуваат сите понудени активности, туку
да прават избор на активности кои одговараат на природата и потребите на
детето и на семејниот контекст.
Скалата не е наменета критички да да ги преиспитува активностите на
родителите, туку да овозможи зајакнување на некои релевантни активности и
да даде поддршка за нивна примена. Скалата може да се користи за следење
и евалуација на услугата.


Опис и упатство

Скалата се состои од две посебни форми за различна возраст на децата и
тоа: скала наменета за деца на возраст од 2 до 6 години и скала наменета за
деца на возраст од 7 до 12 години. Скалата спаѓа во самоописни техники и
родителите лесно ја пополнуваат.
Содржината на ајтемите во скалата за деца од 7 до 12 години е повеќе
прилагодена за семејства од градска средина, затоа се препорачува
внимателно користење на скалата во друг контекст. Корисно е скалата да се
даде на секој родител одвоено, бидејќи на овој начин ќе може да се согледа
интеракција со детето од различни перспективи. Понекогаш е корисно и детето
да ја пополни скалата.
Пред пополнување на скалата на родителите треба да им се даде целосно
објаснување за целта на испитувањето, односно дека на тој начин ќе се добие
слика за семејното функционирање
за да се унапреди квалитетот на
релацијата родител-дете. Поединечни ајтеми може да бидат и поттик за

понатамошна дискусија и планирање на активностите. Времето потребно за
пополнување на скалата е 10 минути.
Секој ајтем на кој е потврдно одговорено се бодува со 1, односно 0 ако е
негативен одговорот. Дијаметарот на скорот е од 0 до 13 односно од 0 до 14.
Стручниот работник наведените активности од страна на родителите треба
да ги гледа во позитивен контекст и дека истите се преземени со цел
задоволување и стимулирање на детето (На пр. ,,Одењето кај баба и дедо би
требало да се гледа во контекст на уживање на детето, а не како казна добиена
од страна на родителите, освен ако од разговорот со детето не се добиени
поинакви одговори,,.).
Значењето на вкупниот збир треба да се разгледува во контекст на возраста
на детето, семејните прилики, посебните потреби на детето и семејството,
односот на детето кон активностите, мотивација и др.



Стандардизација и мерни карактеристики

Во однос на добиениот збир, односно резултатите од склата, високиот збир
укажува на стимулативна семејна средина адекватна за развој на детето. Но,
нискиот скор не укажува на загрозеност на безбедноста на детето, туку треба
да се гледа во насока на поттик на родителите за градење на поквалитетна
релација родител-дете.
Овој квалитативен податок може да се искористи за планирање на
третманот со детето и родителите, како и зајакнување на родителските
капацитети.
Културолошка адаптација на склата не е потребна, но стручниот работник
може да ја прилагоди содржината на ајтемите .

СКАЛА НА СЕМЕЈНИ АКТИВНОСТИ
(од 2 до 6 годишна возраст)
Ве молиме да ги обележите со знакот X активностите кои сте ги
практикувале заедно со вашето дете во изминатава година. Доколку има
активности кои често ги практикувате со своето дете, а истите не се наведени
на листата, можете да ги додадете на крајот од листата, во предвиденото
место.
Име и презиме ______________________________________________________
1. Дали на Вашето дете сте му читале во текот на
изминатата недела?
2.Дали детето јадело заедно со Вас и другите членови
на семејството, барем еднаш во текот на изминатата недела?
3. Дали сте направиле нешто посебно за последниот
роденден на Вашето дете (торта,забава..)?
4.Дали сте излегле со детето (и семејството) вопарк,
на лулашки, наизлет и др.во текот на изминатиот месец?

5.Дали сте посетиле со детето некој локален настан
или приредба во текот на последните 6 месеци?
6.Дали сте се дружеле со мајките на децатаврсници
на Вашето дете во текот на последните 3 месеци?
7.Дали со детето семејно сте биле на гости кај пријатели
со дете на слична возраст со Вашето?
8.Дали сте биле на целодневен излет со детето и
семејството во последните 6 месеци?
9.Дали Вашето дете има другарче кое го посетило во
изминативе 6 месеци?
10.Дали Вашето дете ги посетило роднините (баби,
дедовци и сл.) во последните 6 месеци?
11.Дали Вие и Вашето семејство сте имале и други
активности во :
последната недела? _____________________________________________
12. последниот месец? _____________________________________________
13. последните шест месеци? _______________________________________

Ви благодарам за соработката!

ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА



Извор

D.Collins, K.Jordan, H.Colleman,2007; N.Zegarac i T. Ignjatovic, 2010


Област на проценка

Семејна или лична историја на функционирање, семејни и лични сили и
стратегија на снаоѓање.


Намена

Временската линија се користи за бележење на значјани настани во
животот на семејството или поединецот. Оваа техника помага да се одреди
историјата на настанување на проблемот – време во кое проблемот се појавил
и што се случило во животот на семејството или поединецот пред и по
појавување на проблемот.
Со внесување на податоци на правата линија многу брзо се собираат
информации за значајни настани на семејството или поединецот низ животни
циклуси (запознавање на партнер, болест, смрт, преселување и сл).
Временската линија може да му помогне на стручниот работник брзо да
собере голем број податоци и поединости за личната или историјата на
семејството, како и за значењето на секој настан поединечно.


Опис и упатство

Стручниот работник може да започне со креирање на временската линија во
било кој временски период, но корисно е да се насочи кон позначајни настани
кои се дирекно врзани за актуелниот проблем, кој најчесто е повод за
вклучување на социјалната служба. На пр. ,,Бегство на адолесцентот од дома,
правење на кривично дело, злоставување и сл.,,
Во конструирање на временската линија стручниот работник ги презема
следните чекори:
1. Го означува датумот или датумите кои се поврзани со презентираниот
проблем.
2. Ги бележи значајните настани кои воделе кон проблемот, на начин на кој
за него не информираат членовите на семејството.
3. Ги бележи значајните настани кои се појавиле по конкретниот настан.
Ова укажува на тоа како се доживуваат наредните настани и
последиците.
Се истражува дали конкретниот проблем се појавил и порано и се
означуваат важните настани кај претходниот инцидент.
Исто така може да се користи посебна линија за секој член од семејството.
Постојат два начина да се означат влијанијата на настаните:
1. Првиот начин е негативните настани да се бележат под линијата, а
позитивните над линијата. Многу е значајно членовите на семејството
сами да ги дефинираат настаните, односно дали тие се за нив негативни
или позитивни.

Пример за едноставна временска линија :

20.12.98
Елена му
кажала на
Зоран дека
е бремена

1.3.99
Зоран повторно се
вработил

15.4.99
Зоран се
вратил
дома

21.6.99
Елена ја
родила
Ана

12.9.99
Пријава за
занемарување на
дете

──┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬────┴─
4.12.98
Зоран остана без работа

4.1.99
Зоран ја
напушти
куќата

3.4.99
Умре мајката на
Елена

5.5.99
Зоран е
задржан
на токсикологија

15.7.99
Зоран ја
претепал
Елена

2. Вториот начин е да се рангираат настаните на скалат од ,,1,, до ,,10,,.
Број ,,1,, означува најстресен или најнепријатен настан, додека бројот
,,10,, означува позитивен настан. Броевите кои се наоѓаат помеѓу
најзначајните искуства се движат од ,,5,, - што означува неутрално
доживување кон горната или долна граница. Точките на линијата потоа
се поврзуваат, за да се покаже линијата на успони и падови во текот на
животниот циклус на семејството.
Пример на временска линија со рангирање на настани :

Настани кои може да бидат значајни за секое семејство се: раѓање на деца;
преселување; миграција; бегалци; развод; венчавка; смрт; болест; ново
вработување; доаѓање или смрт на домашно милениче; семејни постигнувања;
лични успеси; дипломирање; пензионирање; унапредување на работа; затвор;
заминување на баби и / или дедовци во дом за стари лица; заминување на
децата од дома и сл.
Настаните се анализираат од аспект на нивно влијание на семејството,
почнувајќи од првиот настан до актуелниот момент. Кога временската линија е
исцртана, стручниот работник може да поведе разговор заради анализа на
настаните во животот на семејството.
Обично дискусијата е подобра кога членовите на семејството не се
согласуваат околу оцената на значењето на настанот. Кога тоа ќе се случи
стручниот работник може да им помогне на членовите на семејството во
разбирање на фактот дека секој член различно ги доживува настаните, истите
имаат различен интензитет на влијание врз него и дека може да предизвикаат
различни последици.

Изготвено од:
ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје
Финансиска поддршка:
Канцеларија на УНИЦЕФ - Скопје

