
- Обидете се да останете позитивни – 
 милиони други се чувствуваат токму 
 вака како и вие денес.
- Внимавајте на себе колку е можно повеќе – 
 споделете ги одговорностите за грижата на 
 децата со другите возрасни кои се во 
 изолација со вас,  одвојте време за работа 
 или одмор и одржувајте ги своите рутини 
 кога и да можете.

ИНФОРМАЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА 
СТАРАТЕЛИ НА ДЕЦА ВО УСЛОВИ 
НА ВОНРЕДНА СИТУАЦИЈА

Семејствата во целиот свет се прилагодуваат на промените кои се случија за време на пандемијата на 
Корона вирусот (COVID-19). За многу родители оваа ситуација ќе претставува стрес да ја 
организираат својата работа, грижата за децата и одржување на домашните обврски, посебно во 
ситуација кога немаат поддршка на која се навикнати.

Иако изолацијата може да претставува шанса да се помине време заедно со децата и да се развие 
односот со нив, многу старатели ќе се соочат со конфликтни чувства како и со практични 
предизвици.

Советите дадени во продолжение се практична помош за старателите како да се грижат за децата и 
за личната благосостојба.

Што можете да направите за да си помогнете себе си?
Ви честитаме – го правите првиот чекор препознавајќи дека во ова време на предизвици со 
неизвесност и стрес мораме да управуваме. Па, што можете да направите како старател?

ЗА ВАС             Низ што поминувате?

Глобалната пандемија на сите го подигнува нивото на стрес, 
вклучувајќи ги и старателите. Доколку доживувате стрес, 
знајте дека тоа е потполно природно и не сте сами во сето 
ова.
Знаци кои можат да укажат дека сте под стрес вклучуваат:

Родителството може да биде предизвикано и во текот на нормални денови, а во текот во време на 
предизвици неопходно е да превземете некои чекори како би си помогнале себе си, на детето и на 
целото семејство да поминат низ оваа ситуација.

• Постојана и компулсивна потреба за најнови информации 
 за COVID-19 која може да не доведе до потешкотии за 
 фокусирање на други теми;
• Лоша концентрација или способност за носење на одлуки, 
 големи и мали;
• Чувство на оптовареност, раздразливост или анксиозност;
• Пореметување на начинот на исхрана и/или спиење.

- Чувајте го Вашиот живот што е можно поблиску до 
 Вашата нормална рутина. Одржувајте  ги сите духовни,  
 религиозни или културни активности што се значајни 
 и важни за Вас.
- Составете список на здрави вештини за справување 
 за себе и Вашето семејство – избегнувајте 
 прекумерно пиење, коцкање преку интернет или 
 земање на дрога. Имајте на ум дека негативните 
 механизми за справување со предизвикувачки 
 ситуации дополнително го зголемуваат Вашето ниво 
 на стрес и можат долгорочно да ја влошат Вашата 
 состојба.
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For more parenting tips including 
from our partners in WHO UNICEF 
CDC and the partnership to end 
violence against children: 
www.unodc.org/listenfirst

COVID-19



ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ         Што Вашето можеби преживува?
Децата реагираат на стресот на многу начини, а нивните реакции може да 
варираат во зависност од различни фактори, вклучително и возраста. 
Еве неколку знаци:
• Некои првично ќе бидат среќни што се дома, но со текот на времето, 
 нарушувањето на нивната рутина, нивното секојдневие, изолацијата од 
 пријателите и другите наметнати ограничувања ќе го зголемат стресот.
• Децата можат да доживеат подеми и падови во своето однесување и 
 начините на кои тие реагираат емоционално можат да се променат. Тие 
 можат да бидат невообичаено активни, агресивни, тивки или тажни.
• Децата можат да изразат страв, да бидат презаситени , оптоварени со 
 емоции и да покажат анксиозност, вознемиреност. Тие може да плачат 
 или да станат зависни од Вас повеќе од вообичаеното. Исто така, тоа може 
 да го наруши нивниот сон.
• Децата може да станат неволни да учествуваат и да ги извршуваат 
 домашните или училишните работи. Тие исто така можат да го променат својот 
 однос кон сестрите, браќата и другите членови во семејството.

Имајте на ум дека е разбирливо децата да реагираат на стресни ситуации. Важно е да го 
препознаете нивниот стрес и да им дадете утеха што одговара на нивната возраст.

- Бидете љубезни кон Вашето дете за да го 
 утешите и уверите дека се ќе биде во ред. 
 Прегрнете го или држете се за раце. Кажете 
 му дека го сакате.
-  Барајте можности да го пофалите Вашето 
 дете кога ќе направи нешто добро, колку и 
 да изгледа малку. Колку повеќе пофалби 
 упатувате до детето, толку е поголема 
 веројатноста дека детето повторно ќе 
 направи нешто добро!
    Осмислете активности за 
    да го задржите нивното 
    внимание, како Вашите 
    деца би биле зафатени. 
    Децата подобро се 
    снаоѓаат кога помагааат на 
    другите и кога се 
    ангажирани.
- Бидете трпеливи со Вашето дете и обидете 
 се да не ја критикувате промената во 
 однесувањето, нивните желби, нивните  
 коментири дека им е досадно или немаат 
 што да прават.
-  Објаснете им на децата и возрасните дека 
 при комуникацијата употребата на „убави 
 зборови и пријатни тонови” е уште 
 поважна за време на оваа ситуација. Ова е 
 особено важно во ситуации кога тонот на 
 комуникацијата и критиката се засилува и 
 почнува да ескалира.
- Обратете внимание на тоа како се чувствува 
 Вашето дете. Слушајте го и признајте колку 
 е тешко ова време.
-  Ако забележите дека децата се интензивно 
 нервозни или загрижени, разговарајте со нив 
 за нивните чувства. Разбирањето на нивните 

 чувства ќе Ви помогне да ги уtтешите. 
-  Дајте им на децата точни информации 
 за тоа што се случува, но немојте да ги 
 преоптоварувате. Внимавајте на тоа што 
 гледате или за што зборувате во 
 присуство на Вашите деца.
- Охрабрете го Вашето дете да игра. 
 Играта е многу важна за да им помогне 
 на децата да работат преку стресот и 
 грижата. Тоа им помага да одржат 
 одредена нормалност во нивните 
 животи.
-  Одржувајте ја Вашата 
 секојдневна рутина (како 
 што е времето на  спиење 
 и семејните оброци) онолку 
 долго колку што можете, 
 а во исто време 
 размислете да започнете
 нови семејни активности (како што се 
 готвење или цртање заедно).
- Најдете време за секојдневни вежби за 
 сите членови на семејството.
- За сите деца, а особено за постарите деца, 
 обидете се да им обезбедите простор ако е 
 можно таму каде што можат да бидат сами 
 или подалеку од другите секој ден, дури и за 
 кратко време.
    Ако можете, останете 
    поврзани со семејството и 
    пријателите преку Интернет 
    или преку телефонски / 
    видео повици.
    Подржете го Вашето дете 
    помагајќи му да остане 
    безбедно додека е на 
    Интернет.

Како можете да му помогнете на своето дете?
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