
- Покушајте остати позитивни – милиони 
 других осећају се управо овако као и ви 
 данас.
- Пазите на себе колико год је то могуће – 
 делите одговорности за бригу о деци са 
 другим одраслим особама које су 
 изоловане са вама, одвојите време за 
 рад или одмор и одржавајте своје 
 рутине кад год можете.

ИНФОРМАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ  
РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА ДЕЦЕ 
У УСЛОВИМА ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ 

Породице широм света прилагођавају се променама које су настале услед пандемије Корона вируса 
(COVID-19). За многе ће родитеље / старатеље бити стресно да ускладе посао, старање о деци и 
одржавање домаћинства, посебно у ситуацији када немају подршку на коју су навикли. 
Иако изолација у којој се налазимо може представљати јединствену прилику да проводимо време 
заједно и развијамо свој однос са децом, многи родитељи / старатељи ће се суочити са опречним 
осећањима као и са практичним изазовима.
Савети у наставку су практична помоћ родитељима / старатељима како да се брину о деци и 
сопственом благостању.

Шта можете учинити да помогнете себи?
Честитамо – направили сте први корак тиме што сте препознали да је ово изазовно време 
пуно неизвесности и стреса којим се мора управљати. Па, шта можете учинити као родитељ / 
старатељ?

О ВАМА              Кроз шта пролазите?

Глобална пандемија подиже ниво стреса свима, укључујући и 
родитеље / старатеље. Уколико доживљавате стрес, знајте да 
је то потпуно природно и да у томе нисте једини.

Знаци који упућују да сте под стресом:

Родитељство може бити изазовно чак и током „нормалних” дана, а током овог специфичног 
периода изазови су већи. Из тог разлога неопходно је да предузмете све што је потребно како 
бисте помогли себи, детету и целој породици да што безболније прођете кроз ову ситуацију.

• Стална и компулсивна потреба за најновијим информацијама 
 о COVID-19 која може довести до потешкоћа у фокусирању на 
 друге теме;
• Лоша концентрација или способност доношења одлука, 
 великих или малих;
• Осећај преплављености, раздражљивости или нервозе;
• Поремећен начин исхране и/или спавања.

- Нека ваш распоред буде што ближи уобичајеној 
 рутини. Одржавајте све духовне, верске или 
 културне активности које су вам значајне.
- Саставите листу здравих начина суочавања са 
 стресом за себе и своју породицу – избегавајте 
 прекомерно конзумирање алкохола, коцкање 
 на мрежи или узимање дрога. Имајте на уму да 
 негативни механизми суочавања са изазовним 
 ситуацијама додатно доприносе нивоу стреса и 
 дугорочно вам могу погоршати ситуацију.
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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
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• Неки ће у почетку бити срећни што су код куће, али са временом ће им 
 поремећај њихове животне рутине, изолација од пријатеља и друга 
 наметнута ограничења повећати стрес.

• Деца могу доживети успоне и падове у свом понашању и начини на које 
 емотивно реагују могу се променити. Они могу бити необично активни, 
 агресивни, тихи или тужни.

• Деца могу изразити страх, постати преплављена осећањима и показати 
 анксиозност. Они могу да плачу или да постану више зависни од вас 
 него иначе. Такође, може да им се поремети сан.

 Деца могу изгубити интересовање да учествују у кућним или школским 
 обавезама. Они такође могу променити однос према браћи и сестрама 
 и другим члановима породице.

Имајте на уму да је разумљиво да деца реагују на стресне ситуације. Важно је да препознате 
њихов стрес и да им пружите утеху која одговара њиховим годинама.

- Будите љубазни према свом детету како 
 бисте га утешили и уверили да ће све 
 бити у реду. Загрлите га или се држите за 
 руке. Реците му да га волите.

- Потражите прилике да похвалите своје 
 дете кад учини нешто добро, колико 
 год то мало изгледало. Што га више 
 хвалите већа је вероватноћа да ће  
 поновити добре поступке!

    Осмислите активности 
    како би деца била 
    заузета. Деца се боље 
    сналазе када помажу 
    другима и када су 
    фокусирана на 
    активности.

 Будите стрпљиви према свом детету и 
 покушајте да не критикујете његову 
 промену у понашању, жељу за 
 расправом или коментаре да 
 им је досадно или да немају шта да раде.

- Објасните деци и одраслима да је током 
 ове измењене ситуације коришћење 
 „лепих речи и тонова” још важније. Ово 
 је посебно важно у ситуацијама када дође
 до несугласица и повишених тонова. 

- Обратите пажњу на то како се ваше дете 
 осећа. Послушајте га и потврдите колико 
 је ово време тешко.

- Ако приметите да су деца појачано 
 нервозна или брижна, разговарајте са 
 њима о њиховим осећањима. Разумевање 
 њихових осећања помоћи ће вам да их 
 боље утешите. 

- Дајте деци тачне информације о томе 
 шта се дешава, али немојте да их 
 преоптеретите. Водите рачуна о томе
 шта гледате или о чему разговарате у 
 присуству своје деце.

- Охрабрите своје дете да се игра. Игра је 
 веома важна у превазилажењу стреса и  
 брига. Такође им помаже да одрже 
 одређену нормалност у свом животу.

- Одржавајте свакодневну рутину 
 (као што је време спавања и 
 породични оброк) колико
 год можете, а истовремено 
 размотрите покретање 
 нових породичних 
 активности (као што су 
 заједничко кување или 
 цртање).

- Пронађите време сваки дан за вежбање 
 заједно са свим члановима породице.

- За сву, а нарочито за старију децу, 
 покушајте да обезбедите простор где  
 могу сваког дана бити сама или подаље 
 од других, макар и на кратко време.

    Ако можете, останите 
    повезани са породицом 
    и пријатељима путем 
    интернета или 
    телефонских / видео 
    позива.

    Помозите свом детету 
    да остане сигурно док 
    је на интернету.

Како можете помоћи свом детету?

О ВАШЕМ ДЕТЕТУ          Шта ваше дете можда проживљава?

Деца на стрес реагују на више начина, а њихове реакције могу варирати у 
зависности од различитих фактора, укључујући старосну доб. Ево неких знакова:


