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ФЕР родител - ФЕР дете

Програмата е издадена во рамките на проектот „Чекори за позитивно родителство“ 
спроведен од Центарот за интегрална рехабилитација „ВИГОТСКИ“ со финансиска 
поддршка од УНИЦЕФ.



Современото родителство се наоѓа во една специфична состојба и е 
изложено на многу ризични фактори. Под влијание на разновидните 
општествени промени, пред родителот се поставуваат нови предизвици 
за исполнување на родителската одговорност. 

Притисоците што ги чувствува родителот поради работниот ангажман, 
медиумите, јавните служби, другите членови во семејството, пријателите, 
се одразуваат врз квалитетот на односите и времето поминато со детето. 
Традиционалните стилови на родителство, кои до пред само неколку 
децении се пренесуваа трансгенерациски, сега се неадекватни и 
неприспособливи кон потребите на современиот родител кој сè подолго 
е отсутен од дома поради зголеменото работно време, променетите 
односи меѓу машките и женските членови во семејството во кои сè 
повеќе доминира рамноправноста во улогите, промената во составот 
на семејството (се зголемува бројот на еднородителски семејства), 
промената во разбирање на природата на детето и неговите права, како 
и различно разбирање на родителскиот авторитет.

Инпутот од општественото опкружување врз родителот често пати може 
да предизвика негативни последици врз целокупната семејна структура 
во која детето расте, се развива и учи. Затоа на родителот му е потребна 
општествена поддршка, односно подобрување на семејната политика 
преку зајакнување на образовни, социјални, здравствени, економски 

и др. аспекти, но и обезбедување дневна грижа за децата, локални 
услуги, центри за ризични категории на деца и семејства и сл. 

Во рамките на општествената поддршка на родителите, 
приоритет треба да имаат програмите за зајакнување на 
родителските капацитети, развивање свест за важноста на 

родителите за децата и воопшто за родителската улога.

Центарот за интегрална рехабилитација „Виготски“ ја разви програмата 
„Фер родител – фер дете“ со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ, со 
што се овозможи потребата за поддршка на родителите во нашата земја 
да стане реалност, преку иницирање на иновативна програма заснована 
врз анализа на потребата и долгогодишното професионално искуство. 

Оваа програма е базирана врз пристапот за позитивно родителство кој 
е веќе развиен, достапен и практикуван во многу земји, како метод за 
поддршка на родителите за компетентно постапување во секојдневните 
интеракции со детето. Новиот пристап во родителството, позитивното 
родителство, може  да има успех кај мали деца, кај училишни деца или кај 
адолесценти, корисен е за деца со попреченост и други хронични или ретки 
болести. Со примена на новите методи од страна на родителот, децата на 
сите возрасти почнуваат повеќе да соработуваат, позитивно да реагираат 
на неказнување и покажуваат голема флексибилност и адаптибилност кога 
се опкружени со внимание, грижа, поддршка и охрабрување.

Програмата „Фер родител – фер дете“ е наменета за секој родител кој има 
вообичаени секојдневни тешкотии со детето во периодот од раѓањето до 
крајот на пубертетот. Може да ја користат и стручните работници кои му 
обезбедуваат поддршка на родителот, како и на семејствата.

Програмата за позитивно родителство „Фер родител – фер дете“ има за 
цел да помогне во создавање на здрави семејни системи и развивање 
на компетентен родител. Со позитивното родителство се гради силно 
семејство кое по пат на рефлексија на сопственото искуство ќе се избори 
со идните предизвици. Семејството со ваква животна ориентација на 
детето ќе му помогне да порасне во среќно, самоуверено и самостојно 
дете, со здрави морални принципи и јасни животни ставови. 

ВоВед
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1
ПозитиВно 
родителстВо  
– оПшт дел



1.ПретПостаВки за ПозитиВно 
родителстВо

Денес, позицијата на детето е променета и детето 
е препознаено како носител на своите права. За 
остварување на детските права, одговорни се секој 
поединец, семејството и родителите, институциите 
и воопшто општеството во целина. Предизвикот за 
постигнување на оваа цел е голем за секого, од родителите 
на децата и современото семејство, професионалците што 
работат со децата, па сè до општеството и државата кои 
мора да го помогнат и поддржат родителството.

Правата на децата денес се реалност, признаени преку 
Конвенцијата за правата на децата/1 која е најприфатен, 
универзално ратификуван меѓународен документ. 
Во Конвенцијата детето е субјект на тие права, што е 
едно од најголемите достигнувања на денешницата. 
Цивилизациски предизвик е овие права да се остварат 
во сите држави за секое дете.

Правото на најдобар интерес на детето е претпоставка, 
услов за градење на позитивно родителство. 
Конвенцијата содржи две главни препораки за 
родителската одговорност кон децата. 

Првата е дека на родителите им е доделена 
примарна одговорност за децата, под услов да се 
водат од најдобриот интерес на детето, а приоритет 
и цел е неговата благосостојба. 

Потребата државата да се грижи за родителите 
произлегува од втората препорака каде што се 
потенцира дека родителите имаат право на поддршка од 
државата во исполнување на родителската одговорност.                                                                                           

Сите форми на насилство, злоупотреба и занемарување 
на децата, кои потенцијално го загрозуваат или го 
нарушуваат физичкиот, психичкиот и моралниот 
интегритет на личноста на детето, претставуваат повреда 
на основните права на детето содржани во Конвенцијата, 
односно повреда на правото на живот, опстанок и развој, 
правото на недискриминација, правото на учество и 
правото на грижа и заштита.  

Право на детето на живот,  
оПстанок и развој 
Правото на живот, опстанок и развој е вродено право на 
детето на живот, а обврската на државата е да обезбеди 
услови во најголема можна мера за негов опстанок и развој. 
Притоа е потребно да се опфатат сите аспекти на развој на 
детето и тие да не бидат загрозени со занемарување, лоши 
услови за живот, злоупотреба и ограничени можности за 
остварување на неговиот потенцијал.

Правото на опстанок се спроведува исклучиво на 
сеопфатен начин, преку спроведување на сите други права 
дефинирани со Конвенцијата,  како што се: правото на 
здравје, безбедна средина, адекватна исхрана и животни 
стандарди, образование, игра, родителска одговорност.
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Право на детето на недискриминација
Секое дете има право на живот без дискриминација. 
Дискриминацијата може да се изрази преку 
неадекватна грижа и внимание, несоодветна исхрана, 
ограничена можност за игра, образование, слободно 
изразување на мислењето и чувствата, преку грубо 
однесување и неразумни очекувања, експлоатација 
и злоупотреба, зголемени семејни обврски родово 
засновани, културолошки обредни дејствија и сл. 

Дискриминацијата може да дојде до израз во врска 
со етничкото потекло, социјален или културен статус, 
пол, физичка или интелектуална попреченост, лични 
околности и стил на живот или врз основа на верски 
или политички уверувања на децата и нивните 
родители, дискриминација на децата заразени со 
вирусот на ХИВ/СИДА или ретки болести. Особено на 
дискриминација се изложени вонбрачно родени деца 
или деца што се родени во околности кои отстапуваат 
од традиционалните вредности или ако нивните 
родители се бегалци, азиланти и други ранливи групи.

Државите потписнички на Конвенцијата имаат 
должност да ја следат и спречуваат дискриминацијата 
на децата во секој облик, секаде каде што може 
да се појави, односно во семејството, училиштето, 
здравствените, социјалните или други институции, како 
и да обезбедат достапност на услуги и служби.

Право на детето на учество
Сите деца имаат право да учествуваат во секојдневниот 
живот, во заедницата, во образованието и други услуги. 
Ние возрасните преку практикување на правото на 
детето на учество, можеме да го слушнеме нивното 
мислење и да го разгледаме нивното искуство кое го 
имаат во семејството и училиштето, во средината во 
која живеат. Да разбереме дали, како и на кој начин 
тие припаѓаат на одредена група, од општествена до 
семејна, каков е нивниот статус и како се чувствуваат во 
врска со тоа.

Учеството на децата не значи нивно независно 
дејствување, напротив, тоа претставува соработка, 
размена на информации, дијалог заснован врз 
меѓусебно почитување и споделување информации. 
Децата и возрасните ги делат задачите, но и 
одговорностите за тие задачи, со што тие се партнери 
во тој процес. Секој има своја улога и тие меѓусебно 

се надополнуваат, но тоа не значи дека двете 
страни се еднакви. Почитувањето на ова право 

не значи вклучување на децата 
формално и по секоја цена. Во 
животнозагрозувачки ситуации, при 

донесување на одлуки, одговорноста 
на родителот има предност.
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1.1.ПозитиВното родителстВо како Потреба 
за остВаруВање на детските ПраВа

Голем број деца во светот се изложени на опасности, 
злоупотреба и насилство кои го загрозуваат нивниот развој. 
Во одредени региони насилството врз децата се прифаќа 
како обичајно право, дел од традиционалното воспитување 
на децата во семејството или се спроведува како начин на 
дисциплинирање на децата од страна на родителите. Тоа 
го потврдуваат и истражувањата и анализите реализирани 
на светско ниво, но и во нашата држава:

Светскиот извештај за насилството врз децата од 
2006 на Обединетите нации покажува постоење на 
значаен и сериозен проблем на занемарување и 
злоупотреба на децата на глобално ниво, казнување, 
занемарување, напуштање и нивна сексуална 
злоупотреба, па дури и зголемен морталитет 
на децата2 

Светската здравствена организација проценува 
дека најмалку 150 милиони девојчиња и 73 милиони 
момчиња биле изложени на сексуално насилство, 
што укажува дека девојчињата се изложени на 
поголем ризик, особено во делот на сексуалното 
насилство во рамките на семејството3

Правото на детето на грижа и заштита 
Со почитување на првите три основни права на детето, 
се создаваат предуслови за остварување на правото 
на грижа и заштита на детето неопходни за негова 
благосостојба. Во преамбулата на Конвенцијата јасно 
се нагласува дека обата родитела имаат заедничка 
одговорност за грижа и воспитување на своето 
дете, при што мајката и таткото се признати како 
рамноправни старатели на детето. 

Позитивното родителство е една од можните алатки 
преку која ќе се обезбеди почитување на сите права на 
детето во негов најдобар интерес и во согласност со 
неговата возраст и зрелост, правото на здрав развој, 
заштита од насилство и правото на активно учество 
во сопствениот живот преку изразување на сопствено 
мислење, како и учество во донесување на одлуки.

9



Д-р Бертран Демулен од УНИЦЕФ, на 
конференцијата  „Податоците добиени за состојбата 
и позицијата на децата во семејство и општество 
од  Мултииндикаторско кластерско истражување 
спроведено во 2011 година, се од исклучителна 
важност. Имено, 70% од децата од 2 до 14 години 
биле изложени на насилно дисциплинирање, 
(психичко или физичко) насилство од страна на 
семејствата, а 5% од децата биле жртви на тешко 
физичко казнување4

Децата со попреченост во развојот имаат четири 
пати поголема веројатност да бидат изложени на 
насилство, стигматизирање и дискриминација, 
почесто се напуштани од страна на родителите, а 
голем број од нив се невидливи во општеството, 
бидејќи не се опфатени со ниту една услуга и се 
надвор од системот5

Во земјата најголем број од доставените претставки 
до Народниот правобранител се однесувале на 
повреда на правата на децата и насилство врз нив 
во семејството, особено на децата со попреченост  
во развојот6

Институциите во системот на правда за децата во 
во земјата бележат зголемување на бројот на деца 
во ризик и деца жртви во однос на претходните 
години.7

Овие факти потврдуваат дека доаѓа до несогласувања 
на правата на детето кои му се обезбедуваат преку 
документите и реалните права што ги има односно 
ги нема во општеството. Во Светскиот извештај 
за насилство врз децата на Обединетите нации од 
2006 година8, дадени се препораки за намалување 
на насилството врз децата во нивните семејства, 
препораки што се основа за градење на политики за 
позитивното родителство и кои се применуваат во 
други земји. 

Во нив е нагласено дека е потребно:

да се промени традиционалната практика која 
придонесува за насилство врз децата, вклучително и 
физичката казна;

промовирање ненасилна комуникација во односот 
со децата;
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усовршување на вештините на родителите во 
ненасилна дисциплина на децата;

почитување на децата како комплетни личности со 
почитување на нивните права и развојните потреби;

подигнување на свеста на населението за правата 
на децата.

1.2.   Фактори кои ја намалуВаат 
сПособноста на семејстВото 

     за грижа за децата

Сите деца се изложени на можноста за 
злоупотреба и занемарување, односно за 
насилство во семејството. Но, некои фактори 
може да го зголемат ризикот од злоупотреба 
и занемарување, иако нивното присуство 
не значи дека секогаш ќе дојде до тоа. 
Денешното, современо семејство е во 
многу сложена ситуација, изложено и 
условено од влијанијата на целокупните 
општествени збиднувања и промени, која го 
отежнува процесот на позитивно родителство. 

Иако семејствата се  разликуваат според својот социо-
економски статус, традицијата, морално-вредносниот 
систем, верската припадност и други карактеристики, 
сепак кога зборуваме за градење на позитивно 
родителство треба да ги имаме предвид сите типови 
семејства, односно семејства со двајца родители, 
дефициентните, семејство во процес на развод, 
семејства со дете со попреченост или други хронични 
и ретки болести, згрижувачки и старателски семејства. 
Од сите семејства се очекува да ја вршат својата  
биолошка, економска, психо-социјална и воспитно-
образовна функција, да се грижат и да ги сакаат децата, 
да ги заштитуваат од разни форми на занемарување и 
злоупотреба. 

Ризик-факторите кои влијаат врз намалување на 
способноста на семејствата да си ја вршат својата 
функција може да се распределат во четири 
позначајни групи:
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Слика бр.1

индивидуални 
фактори на ризик

семејни фактори  
на ризик

оПштествени фактори 
на ризик

фактори во 
заедницата

12

ризик-Фактори 
за семејното 

насилстВо



Во индивидуалните фактори на ризик кај детето спаѓа 
неговата возраст. Малите деца се најранливи поради 
нивната беспомошност, нивната физичка зависност 
и емотивната поврзаност со родителите. Особено 
децата на возраст под 4 години се под најголем ризик 
за смрт и тешки повреди како резултат на злоупотреба 
и занемарување. Во индивидуалните фактори се 
психофизичкиот развој и способности на детето. Децата 
со попреченост во развојот и со хронични болести, 
темпераментните и хиперактивните деца, исто така, се 
подложени на зголемен ризик од насилство.

Ризични семејни фактори се: материјален дефицит, 
психолошки стрес, нарушено ментално здравје, 
конфликтни брачни односи,  родителство во изолација, 
недоследно родителство, присилно раздвојување, 
семејно насилство, зависности и други фактори. 
Економскиот притисок, исто така, има големо влијание 
врз родителството, а последица на тоа може да биде 
разделбата на семејствата или живот во други земји. 
Во некои земји, заболување и умирање на еден од 
родителите од современите болести како ХИВ/СИДА се 
честа појава во раното детство.

Фактори на ризик на ниво на заедницата и на ниво на 
општеството се: сиромаштија, невработеност, високо 
ниво на насилство во заедницата, нееднаквости од 
различен вид кои создаваат средина што ги толерира 
злоупотребата и занемарувањето на децата. Во некои 
земји и региони, променетите ставови за семејството, 

бракот и родителството влијаат врз тоа како децата го 
доживуваат своето детство.

Овие и други фактори може сериозно да ги загрозат 
родителството и исполнувањето на обврските на 
родителот кон своето дете. Во тие услови, многу е 
тешко да се биде компетентен родител кој ќе негува 
позитивно родителство. 

1.3.Последици од насилстВо Врз децата 
Во семејстВото 

Последиците од насилството врз детето во семејството 
може да се долготрајни, со директно влијание врз 
неговиот психофизички развој и во сите подрачја 
од детското функционирање, на односот спрема 
себеси и другите, а тоа може да генерира интензивни 
емоционални реакции и внатрешни конфликти. 
Доживувањето насилство, како дете, го зголемува 
ризикот од понатамошна виктимизација и бројот на 
насилни искуства.

Насилството во семејството не е приватна семејна 
работа, туку сериозен општествен проблем. 
Насилството може да биде брачно или партнерско, 
насочено кон  децата или старите лица во семејството. 
Сторителот користи низа насилни облици на 
однесување кон друго лице/а во домаќинството за да ги 
задржи моќта и контролата.  
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Семејното насилство, особено ако е долготрајно, 
го уништува семејството, го уништува здравјето на 
жртвите, остава долготрајни и тешки последици 
врз децата кои се жртви и сведоци и има негативно 
влијание врз пошироката социјална средина (пораст на 
криминалот, големи трошоци за судски, медицински, 
полициски интервенции, ширење чувство на 
небезбедна средина и сл.). 

Според д-р Надин Бурк Харис, постојат три категории 
негативни искуства кои може да бидат закана 
за здравјето и благосостојбата на детето и тоа: 
злоупотреба на детето, занемарување на детето и 
дисфункционално семејство (Слика бр.2).9

Искуството на долготрајно насилство врз децата 
покажува дека децата може да станат насилни кон 
своите врсници, да манифестираат престапничко 
однесување, а подоцна и тешкотии во воспоставување 
на здрави емоционални и партнерски релации, како 
и тешкотии во развивање на вештини за вршење на 
одговорно родителство кон сопствените деца. Кога ќе 
стане родител, детето што било изложено на насилство 
од своите родители може да го повтори тој образец како 
начин на воспитување на сопственото дете  и да доведе 
до трансгенерациско пренесување на тој модел.

злоуПотреба на дете занемарување на дете
дисфункционално 

семејство

Физичка

емоционална

сексуална

ментална болест на 
член од семејстВото

издржуВање казна затВор на 
член од семејстВото

семејно насилстВо

заВисности

разВод

Физичко

емоционално

Слика бр.2
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Насилството во детството има влијание во пет значајни, 
меѓусебно поврзани подрачја и тоа:

невролошкиот и интелектуалниот развој;

училишниот успех и животните очекувања;

социо-емоционалниот развој;

социјални односи и однесување;

менталното здравје во целина.

Последиците од насилство врз детето во семејството 
зависат од фреквенцијата на стресни ситуации, времето 
на изложеност на детето на насилство, но и начинот на 
навремено и адекватно реагирање на институциите.

Кога зборуваме за занемарувањето и злоупотребата на 
детето во семејството, мора да напомнеме дека тоа е 
само еден сегмент од можно насилство врз детето во 
поширока смисла. Насилството врз детето може да се 
одвива и во други средини, а не само во рамките на 
семејството и од други возрасни лица или врсници, а не 
само од страна на родителите.

Насилството е глобален проблем, во светски размери и 
поради тоа борбата со насилството мора да е изразена 
во сите сегменти на општеството, почнувајќи од 
семејството и растејќи ги децата на ненасилен начин, 
бидејќи тие се носителите на идните општествени 
позиции преку кои треба да градат ненасилен и 
безбеден свет и средина за живеење. 

1.4.како да го ПреПознаеме насилстВото 
Врз детето Во семејстВото

Сите облици на занемарување и злоупотреба на детето 
се вршење насилство врз него.

Приватноста и автономијата што ја ужива семејството 
се почитувале отсекогаш и во сите општества, 
а особено тоа е потенцирано денес во однос 
на современото семејство. Затоа откривањето 
и елиминацијата на насилството врз детето во 
семејството се најтешки.
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Насилството врз детето во семејството најчесто се одвива 
во контекст на воспитување и дисциплинирање на 
детето и тоа во форма на физичко казнување кое често е 
придружено и со психичко насилство. Родителот може да 
биде насилен кон детето и да го повреди од недоволно 
знаење за потребите на детето и последиците од насилно 
однесување кон него, поради прифаќање на таков модел 
на семејно воспитување на децата кој трансгенерациски 
се пренесува.

 Според дефиницијата на Светската здравствена 
организација, злоупотребата на детето ги опфаќа сите 
облици на физичка и емоционална  злоупотреба, сексуална 
злоупотреба, занемарување или немарно однесување, како и 
комерцијална или друг вид експлоатација.10

 Ова се едни од најтешките форми на кршење на правата 
на детето кои може да доведат до нарушување на 
неговото здравје и живот, неговиот развој и благосостојба. 
Последиците се особено тешки кога насилството доаѓа 
од возрасна личност за која детето е приврзано и има 
силни емотивни врски со неа, односно од родителот. 
Неадекватниот однос на родителот кон детето, кој е штетен 
за неговиот развој, се операционализира низ поимите 
малтретирање, злоупотреба, занемарување, запоставување, 
насилство, експлоатација, но современата литература 
се определила за поимите занемарување и злоупотреба 
(childabuse and neglect) кој ги обединува сите облици на 
насилство врз децата. 

Занемарување на детето претставува индиферентен 
однос на родителот кон детето и долготрајно 
запоставување на основните физички и психички 
потреби на детето кои може да предизвикаат сериозни 
оштетувања на здравјето и развојот. Под занемарување 
на детето се подразбира и отсуство на заштита на 
детето од штетни влијанија од страна на родителот и 
намерни  пропусти.

Злоупотреба на дете претставува намерна активност која 
прави директна штета на детето. Терминот злоупотреба 
се користи за означување на оние ситуации, состојби 
или однесувања кон детето со кои се повредува 
неговиот интегритет и е на штета на неговиот развој. 
Злоупотребата се манифестира низ појавни облици на 
физичко, сексуално и емоционално злоупотребување, 
независно дали тоа се манифестира непосредно или 
последиците се видливи и се очекуваат подоцна.

Но имајќи предвид дека семејството не е изолирано 
и надвор од општествените збиднувања, туку дел 
од еден поголем макросистем, многу важна улога 
имаат општествените и социо-економските влијанија. 
Благосостојбата на децата како врвен приоритет на 
државата може да се оствари само со  поддршка на 
семејството од секој аспект, преку подобрување на 
квалитетот на животот и особено преку поддршка 
на ненасилни начини на воспитување на децата и  
градење позитивно родителство. 
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разВиВа 
чуВстВо 

на безВредност, 
отФрленост, несаканост кај 
детето. го заПлашуВа и има 

очекуВања што се несоодВетни 
за Возраста и разВојот на детето, 

го ексПлоатира, маниПулира, 
го изолира, игнорира и сл. - 

емоционална (Психичка) 
злоуПотреба

Слика бр.3 Форми на занемарување и злоупотреба на детето од страна на родителот

родителот го 
занемаруВа  
детето кога:

родителот го 
злоуПотребуВа 

сВоето дете 
кога:

не му обезбедуВа 
адекВатен дом, исхрана, 

облека и заштита на 
детето од Физички 

ПоВреди или оПасности, 
изложеност на ризични 

ситуации, контакт 
со штетни и оПасни 

суПстанции - Физичко 
занемаруВање

не дозВолуВа 
или ПроПушта да 

го Вклучи детето Во 
задолжителниот 
образоВен Процес 

- едукатиВно 
занемаруВање

не ги задоВолуВа 
емоционалните Потреби 
на детето за родителска 

љубоВ, ПриВрзаност, 
ПриПадност -емоционално 
(Психичко)  занемаруВање

имаме изложеност на 
детето на неконтролиран 

Процес на социјализација 
и несоодВетни ВосПитни 

ситуации - ВосПитно 
занемаруВање

не му обезбедуВа соодВетна 
медицинска нега, имунизација, 

контроли, медикаментозна 
тераПија -здраВстВено 

занемаруВање

ПотПолно или 
ПоВремено го наПушта 

детето, намерно или 
ненамерно, како акт на 

родителско незнаење или 
незаинтересираност и не 
му обезбедуВа адекВатна 

замена за  
родителска грижа

детето е ПреПуштено 
само на себе, без 

надзор од родителите 
или е ПреПуштено на 
несоодВетен надзор 

кој не одгоВара 
на Возраста и 

Потребите на детето 
-  неадекВатен 

родителски надзор

го 
удира, тресе, 

шутира, Фрла, го 
даВи, го задушуВа, труе, 

ПоПаруВа, Пали и сл. дејстВија 
што ПредизВикуВаат Физички 

ПоВреди или смрт на детето. Физичка 
ПоВреда е и кога родителите намерно 
ПредизВикуВаат симПтоми на болест 

кај детето (индуцирана болест или 
MunchausensyndroMebyproxy) - 

Физичка злоуПотреба

го 
наВедуВа 

или ПринудуВа 
детето на учестВо Во 
сексуални актиВности 

кои не ги сФаќа и разбира, 
сè уште не е ПодготВено од 

разВоен асПект, за кои не може 
да даде согласност, со кои 

се нарушуВаат законите 
или социјалните норми - 

сексуална злоуПотреба
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2
улогата на 
родителот



улога на 
родителот Во 

раст и разВој на 
детето

емоционално и ментално 
здраВјекомуникација и 

социјализација

образоВание

Физичко здраВје и 
благосостојба

задоВолуВање  на нетиПични 
Потреби на детето

заштита од насилстВо 
и злоуПотреба

заштита од 
сиромаштија

Слика бр.4 19

Родителството е динамична животна улога со долгорочни 
цели. Таа не завршува само со процесот на раѓање на 
детето. Улогата на одговорно родителство подразбира:11

признавање на детето и неговите права;

почитување на развојните потреби на децата;

овозможување родителска грижа, нега, љубов, топлина 
кон детето;

ненасилно однесување на родителот кон детето;

користење позитивни родителски стратегии;

насочување на детето со вклучување на родителско 
водство, кое подразбира поставување граници и 
развивање на неговите капацитети до максимум;

развивање вештини и стекнување знаења за родителите 
да одговорат соодветно на потребите на детето;

користење на родителските компетенции во 
различни животни ситуации на семејното живеење и 
опкружувањето.

Подолу се претставени улогата и влијанието на 
родителот при задоволување на различните потреби на 
детето во неговиот раст и развој.



Улогата на родителот е главен фактор во развојот на 
детето од повеќе аспекти, било да станува збор за 
здравјето, благосостојбата, емоционалниот развој, 
комуникацијата, социјализацијата и др. 

При грижата и воспитувањето на децата, родителот 
постапува спонтано и најчесто го прифаќа 
традиционалниот начин на воспитување и тоа преку:

трансгенерациско пренесување на родителските 
модели од претходните генерации, односно 
научено од своите родители и нивните лични 
искуства во семејството и пошироката заедница 
во која  растел и се развивал и  

морално-вредносниот систем, традицијата 
и културата кои се негуваат во современото 
општествено живеење.

Но, современиот родител покажува интерес за 
учење на родителството, преку личен ангажман, 
односно едукација на полето на родителството, 
како резултат на подготвеноста за преиспитување 
на сопствените капацитети, знаења и умеења, со 
цел да се стане компетентен родител. Денешниот 
родител покажува подготвеност да ја прифати 
одговорната улога што ја има како главен актер 
во процесот на грижа и воспитување на децата, 
а воедно покажува и отвореност за промени и 
подобрување на ова поле.

2.1.одгоВорно родителстВо 

Во согласност со Конвенцијата за правата на детето се 
потенцираат два вида одговорност на родителот: 

примарната улога на родителот во подигнување 
на детето е секогаш да го почитува принципот на 
најдобриот интерес на детето, каде што приоритет му 
се дава на развојот на детето и неговата благосостојба 

родителот има право на поддршка од државата во 
исполнување на родителската одговорност. 

Во Конвенцијата за правата на детето, исто така, е опишано 
што се подразбира под поимот најдобар интерес на детето: 
осигурување животни услови кои ќе овозможат целосен и 
хармоничен развој на детето, вклучувајќи го менталниот и 
социјалниот развој на детето, како и примарно насочување 
и водство на детето при остварување на неговите права. 
Притоа треба да се почитуваат растечките развојни 
можности на детето и мислењето на детето, без насилство, 
понижување и казнување.

 Френсис Гарднер ја промовира пирамидата на 
родителство преку која ги препорачува следниве 
интервенции во односот родител -  дете, со цел 
градење на позитивно родителство:12
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градење на ПозитиВен однос родител-дете Преку заПознаВање на 
детските разВојни Фази и ПризнаВање на детето и негоВите ПраВа

ПриВилегии, ПоФалба, Поттик, актиВно слушање,
игра и градење на жиВотни Вештини

ПостаВуВање граници и ПраВила, 
љубоВ и соработка

игнорирање, 
критика, ПренасочуВање, 

одВраќање

тајм аут

селективно
користење

либерално
користење
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Според неа, позитивното родителство е важно за децата, 
родителите и заедницата. Како придобивки од позитивното 
родителство за децата, пирамидата ги потенцира: 

добро здравје и благосостојба на децата;

намалување на насилството врз децата – во домот и 
надвор од домот;

намалување на ризикот од проблематично 
однесување и негативен животен стил;

јакнење на отпорноста на децата, особено во случај 
на стрес и криза;

соработливи деца;

деца со среќна и жива природа.

Ефекти на позитивното родителство:

се надоврзуваат на претходните знаења за 
значењето на родителството;

ја намалуваат грубоста во родителството, 
занемарувањето и злоупотребата на децата;

го намалуваат стресот кај родителот;

го  подучуваат родителот на вештини на ефективно и 
позитивно дисциплинирање на детето;

унапредување на интеракцијата меѓу родителот 
и детето;

се развиваат вештини кај родителот за 
успешно родителство;

се унапредуваат знаења кај родителот за развојните 
фази на детето и неговите потреби;

се зголемува самодовербата кај родителот.

Бенефити од позитивното родителство за заедницата се:

со мали трошоци се градат вештини и знаење 
кај родителите;

Програмата за позитивно родителство е исплатлива – 
дава можности за решавање на идни проблеми кои би 
имале висока цена на чинење;

интервенциите во родителството лесно се 
дисеминираат меѓу родителите;

интервенциите во родителството се лесни, применливи 
и практични;

ефектите од програмата се видливи кај децата;
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имаат влијание врз развој на систем на вредности на 
целата заедница;

среќни семејства – силни семејства.

Наспроти тоа, неадекватното родителство, родителство 
со примена на казни, подоцна има негативни 
последици кај децата:

проблематично однесување на децата, престапништво;

злоупотреба на алкохол, дрога и други психотропни 
супстанции;

насилство спрема идниот партнер и децата;

неуспех во училиште;

нарушено физичко и ментално здравје и др.

што треба да Промениме  
и на кој начин да тргнеме По Патот на 
Позитивното родителство?

Родителските воспитни стилови се менувале и 
редефинирале низ времето и тие најчесто зависат 
од повеќе и различни фактори и влијанија. Секој однос 
родител – дете е различен, има различни карактеристики и 
придонесува за различни реакции кај децата. 

Од досегашното искуство и од сознанијата за градење на 
релацијата на родителот со детето и манифестирачкото 
однесување на родителот, можеме да  издвоиме неколку 
родителски воспитни стилови.

Попустливиот родител не применува казни и забрани, 
избегнува да спроведе контрола врз активностите или 
однесувањето на детето, му ги прифаќа сите желби и 
дозволува детето самостојно да ги регулира сопствените 
активности.
Овој родител јасно не му ги предочува на детето 
своите очекувања, нема механизми за позитивна 
контрола, нема јасни граници помеѓу дозволеното и 
недозволеното, доброто и лошото, како во рамките на 
семејството, така и во пошироката социјална средина. 

Овие родители се афирмативни и нежни, имаат 
малку барања, малку дисциплина, го прифаќаат 
и се благи кон импулсите и поведението на 
детето, го сакаат и заштитуваат детето, но не 
се гледаат како одговорен фактор во развојот и 

воспитувањето;
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Авторитарниот родител е спротивен на попустливиот 
родител. Тој се обидува да ги обликува, да ги 
контролира и да ги оценува однесувањето и ставовите 
на детето во согласност со неговиот личен стандард, 
кој е произволен и зависи од неговото моментно 
расположение и потреби. Авторитарниот родител 
ја цени послушноста и може да користи казнени, 
присилни мерки за да го скроти однесувањето, не го 
почитува детето, ја фаворизира слепата послушност и 
секоја грешка ја коригира преку вградениот страв кај 
детето. Нема преговарање меѓу родителот и детето, 
зборот на родителот е закон, бидејќи релацијата се 
заснова врз моќ. Послушноста е доблест, а родителот 
дава предност на казната и силата наспроти љубовта 
и комуникацијата;

Авторитативниот се смета како еден од најдобрите и 
најкорисни родителски стилови. Овој родител презема 
одговорност за грижата и водството на детето, 
го почитува, му дава можност да ги изрази 
своите потреби и ставови, поттикнува 
на разговор, поседува вештини на 
слушање и има емпатија. За овој родител, 
важна е комуникацијата како и желбите 
и потребите на детето, способен е да 
постави цврста граница, пропорционална 
со потребите на детето и секогаш е доследен 
во постапките.

Во последниот период, родителите во својата 
интеракција со детето покажаа и други  
манифестирачки однесувања: 

Индиферентен родител е несовесен родител, 
немарен, безгрижен како во давање нежност, така и 
во дисциплинирање на детето, насочен е кон својот 
комодитет и не е вклучен во родителството. Овој 
родител е неспособен да ги сфати основните потреби 
на детето за нега, љубов и поврзаност. Овој тип родител 
може самиот да бил запоставуван или имал проблеми 
со злоупотреба на супстанции. 

Препознавањето на родителскиот стил ќе му помогне 
на родителот да ги процени своите слаби и јаки 
страни како ефективна појдовна точка, за да може 

да ги подобри своите родителски вештини. 
Постојат варијации помеѓу овие описи на 

родителски стилови, така што родителот 
не мора совршено да се вклопи во 
една категорија, но најважно е да се 
утврди кој стил најмногу го користи  во 
интеракцијата со своето дете. 
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Од аспект на позитивното родителство, 
препознавањето на родителскиот стил е важно, 
бидејќи од родителскиот стил ќе зависат следниве 
аспекти во односот родител – дете:

1. очекувањата на родителот од детето
Од тоа дали овие очекувања се преголеми, премали 
или соодветни, зависи: пристапот на родителот 
кон детето; во кој степен тој го следи однесувањето 
на детето и воопшто неговата активност; како и 
применетите видови комуникација со детето, и

2. реакцијата на родителите
Ова се однесува на степенот во кој родителот е 
одговорен за поддршка на потребите и барањата 
на детето. Тука спаѓаат: топлина и нега од 
аспект во одгледувањето на децата; степенот на 
приврзана интеракција; интересот на родителот за 
секојдневните активности на детето; поттикнување 
на индивидуалноста и самоконтролата кај детето; 
земањето предвид на личните чувства на детето и 
почитување на гледната точка на детето.



3
осноВи на 
Програмата
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3.осноВи на Програмата  
„Фер родител – Фер дете“

Програмата „Фер родител – фер дете“  е корисен и практичен 
пристап кон грижа, раст и развој на детето, а се фокусира 
на користење позитивни методи за градење на релацијата 
родител - дете. Се базира врз дадените препораки во 
Светскиот извештај за насилство врз децата на Обединетите 
нации од 2006 година, за намалување на насилството врз 
децата во нивните семејства, а тоа се:

промена на културолошката практика која придонесува за 
зголемување на насилството врз децата, вклучувајќи и забрана 
на физичката казна;

промовирање ненасилна комуникација и релации со детето;

усовршување на вештините на родителите за користење на 
ненасилна дисциплина на децата;

почитување на детската личност, правата и 
развојните потреби;

подигнување на свеста на населението за правата на децата.13

Програмата е дизајнирана да му даде практични совети на 
родителот како соодветно да одговори на бихејвиоралните 
и емоционалните потреби на детето од неговото раѓање до 
периодот на адолесценција, како и адекватно да одговори 
на секојдневните предизвици. Воедно, програмата дава 

информации и совет на родителот за полесно остварување 
на родителската улога, афирмација и сигурност во своите 
родителски постапки и методи, развивање самосвест, 
самодоверба и надградување на родителските капацитети 
за поддршка и воспитување на детето.

Програмата „Фер родител – фер дете“, во поширок 
општествен контекст, има за цел да даде поддршка на 
семејството од страна на општеството, зајакнати капацитети 
на родителите за грижа на своите деца и остварување на 
нивната благосостојба како врвен приоритет. 

Покрај програмата е изработен и прирачник за позитивно 
родителство „Фер родител – фер дете“ кој е корисна 
алатка и водич за адекватно родителство како стил и 
начин на живот, кој содржи насоки за остварување на 
долгорочни цели, но и примери што може да му помогнат 
на родителот во надминување на конкретни ситуации. 
Прирачникот има едукативна и поддржувачка улога, 
бидејќи, пред сè, му дава информација на родителот 

како расте и се развива детето и кои се неговите 
потреби. Му дава совет како преку принципите на 

позитивното родителство да се соочи 
и адекватно да одговори на 

секојдневните предизвици, 
како и насоки за постигнување 
на долгорочни цели во однос 

на правилен и позитивен развој 
на детето.
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3.1.намена на Програмата  
„Фер родител – Фер дете“ 

Програмата „Фер родител – фер дете“ е наменета за:

родител/и на деца на сите возрасти кои имаат 
потреба и желба да ги подобрат своите знаења и 
родителски вештини;

професионалци во различни области на организираното 
општествено живеење: воспитно-образовниот систем, 
системот на социјална/здравствена заштита  
и НВО/граѓански сектор;

лице/а кое/и планираат да станат родител/и.

Предучилишните установи, односно училиштето е 
една од првите пошироки социјални средини каде 
што на децата им се отвораат вратите на растење и 
созревање надвор од домот. Средина во која децата 
го тестираат наученото од примарната средина од која 
доаѓаат, средина каде што ги испробуваат и градат 
својата самостојност, независност и автентичност, но и 
припадност или отфрленост од групата. 

Училишната средина воедно е детектор и на сето она 
што значи занемарување или злоупотреба на детето. 
Таа е првото филмско платно или екран на кој се 
отсликува сето она што му е ускратено или погрешно 

дадено во процесот на растење и развивање во 
средината од која доаѓа. Таа е сцена на која детето 
преку интеракција со околината фигуративно го 
пренесува сето она што го ограничува, попречува, мачи, 
стигматизира, го прави несреќно и незадоволно.

Училиштето, односно професионалците вклучени во 
воспитно-образовниот процес имаат двојна улога. 
Покрај улогата на препознавачи и детектори на сето 
она што е пречка, отстапка или дефект во процесот 
на растење, развивање и созревање на детето, 
тие во согласност со Законот за основно и средно 
образование имаат и улога на поттикнувачи на 
позитивното, посакуваното и пожелното кај децата, 
преку семејството односно родителите.

 Паралелен друг сегмент во општественото 
организирање и живеење во државата се 
професионалците од системот на социјална 
заштита (центрите за социјална работа и 
установите за социјална заштита на деца), како 
и професионалците од граѓанскиот односно 
невладиниот сектор, кои во делот на своето 
законско постапување, при остварување на 
некои права и услуги, доаѓаат во контакт со деца 
и семејства од ранливи категории изложени на 
разни социјални ризици.
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Во согласност со Законот за социјална заштита, Законот 
за семејство и Законот за правда за децата, обврска на 
професионалците во системот за социјална заштита е 
рано откривање, превенција, но и заштита на овие деца 
преку јакнење на родителските, односно капацитетите на 
старателите при справување со социјалниот ризик, а во 
насока на обезбедување предуслови за непречен раст и 
развој на децата и остварување на нивните права.

Здравствениот сектор е, исто така, значаен сегмент во 
грижата и заштитата на децата од првите денови на 
нивниот живот и има голема улога во препознавање, рано 
детектирање и откривање злоупотреба и занемарување на 
децата во рамките на семејството.

И професионалците од граѓанскиот, односно невладиниот 
сектор се значаен чинител во делот на детекција и 
превенција од занемарување и злоупотреба на децата, 
односно „супер его“ или коректив при кршење на нивните 
права, како од страна на поединци, така и од страна на 
институции во системот на државата.

Тие се еден од клучните чинители за подигање на јавната 
свест за дефектите на системот, но и за промовирање и 
поддршка на промени во насока на обезбедување услови 
за максимално почитување и остварување на правата на 
децата, односно правото на живот, опстанок, раст и развој, 
недискриминација, правото на учество, грижа и заштита 
во сите сегменти на семејното и општественото живеење.

3.2.ПозитиВно родителстВо  
како ПристаП 

Одговорноста на поединецот (професионалец/родител) 
и општествената група (семејството/училиштето/други 
институции), како главни чинители во процесот на 
растење, развивање и воспитување на децата и воедно 
гаранти за актуализација и реализација на правата на 
детето, ги одредува како општата, така и посебните 
цели на програмата „Фер родител – фер дете“.

 Позитивното родителство во програмата се сфаќа како 
ефикасно родителство кое се темели врз основните 
принципи на правата на детето. Тоа е пристап каде 
што улогата на родителот е да биде водич низ животот 
на детето, со почитување на правата на детето на 
здрав развој, заштита од насилство и учество во 
неговото учење. 

Тоа не значи да се биде попустлив родител, но 
ниту родител кој казнува. Станува збор за постапки 
кои нудат долгорочни решенија во развојот на 
децата, самодисциплина и развивање вештини. 
Позитивното родителство ги учи децата на 
ненасилство, емпатија, самопочит, почитување 
на себеси и другите. Зборот позитивен не треба 
да биде сфатен во буквална смисла, односно дека 
родителот треба секогаш да е насмеан, среќен и 
никогаш да не биде лут, разочаран и загрижен. 



30

Позитивното родителство како пристап има динамична 
структура во која родителот постојано учи како со 
мали чекори да остварува големи цели, односно 
како постепено да ги подобрува своите родителски 
вештини. Родителот учи да гради позитивни релации 
со детето, исполнети со љубов, внимание и топлина, но 
со водство, поставување на граници и почитување на 
детето како индивидуа со свои права.

Во структурата на позитивното родителство се вградени 
следниве аспекти:

секогаш во преден план да е најдобриот интерес 
на детето; 

да се почитува детската автономност и да се охрабрува 
детската самоиницијатива; 

на детето да му се обезбедат развојно адекватни 
можности за избор;

да се води детето самостојно да ги реши проблемите;

улогата на родителот да се разбере како динамичен 
процес на учење и адаптирање;

да се афирмираат ненасилни релации, комуникација и 
интеракција на родителот со детето.

3.3.цели на Програмата  
„Фер родител – Фер дете“ 

оПшта цел на Програмата:
Промовирање и развивање знаења и вештини за 
позитивно родителство, со цел обезбедување на услови 
за благосостојба на детето и заштита од занемарување 
и насилство врз детето.

Посебни цели на Програмата:
обезбедување услови за остварување на детските права;

запознавање на родителот/ите со можностите, потребите, 
промените, спецификите и ограничувањата на детето низ 
развојните фази во процесот на растење и развивање, а 
со цел подобро да го разберат;

развивање знаења, вештини и компетенции на 
родителот/ите во услови на современо живеење;

развивање позитивно родителски знаења и вештини за 
разрешување на проблематични ситуации, конфликтни 
состојби и предизвици во текот на растењето и развојот 
на детето; 

поттикнување на позитивно родителство во посебни 
услови и сиромаштија.
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Програмата „Фер родител – фер дете“ се базира 
врз петте принципи на позитивното родителство: 
приврзаност, почитување, проактивно родителство, 
водство со емпатија и позитивна дисциплина. 

Овие пет принципи меѓусебно се преплетуваат, 
градејќи силна врска помеѓу родителот и детето, 
позиционирајќи го родителот како успешен водач во 
неговиот раст и развој.14

 ПринциПи на ПозитиВното родителстВо.
ССССС СС.6: СССССССС СС ССССССССССС ССССССССССС

1. ППППППП ПП ППППППППППП

СССССС ССССССССС СС ССССССССССС СССССССС СС СССССССССС СССССССССС ССС 

СССССС ( John Bowlby) С ССССССССССССССССССССС СССС СССССССС ( Mary Ainsworth),

ССССССС( ССССССССССССС)  ССССС ССССССС СССССС СССССС С СССССС СССССССС СССС 

( ССССССССС)  ССС СС ССССС СС СССС С ССССССССС СС:

- ССССССС СС ССС СС СС ССССССС СССССС СССС СССССС С ССССССС;

- ССССССС ССС СССССССССС СС СССССС СССССССССС СС СССССС 

СССССССССС,  СССССС СС ССССССССССС ССССССС С СССС СС СССССССС 

СССССССС,  СССССССС;

- ССССССССС СС СССССС СССССССССС СС ССССССССССС СС ССССССС 

СССССССС,  СССС С ССССССССС ССССССС С ССССССС.

ССССССССССС

СССССССССС

ССССССССС 
СССССССССС

ССССССС СС 
СССССССС

СССССССССС 
ССССССССССС

Поврзаност

ПочитувањеПроактивно 
родителство

водство со 
емПатија

Позитивна 
дисциПлина
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1. ПринциП на Приврзаност
Според теоријата на приврзаност воведена од 
англискиот психијатар Џон Боулби (John Bowlby) 
и американскиот психолог Мери Ејнсворт (Mary 
Ainsworth), врската (приврзувањето) што се формира 
помеѓу детето и првото возрасно лице (родителот) кое 
се грижи за него е одговорна за:

начинот на кој ќе ги градиме нашите  идни 
односи и релации;

јакнење или намалување на нашата способност да 
бидеме фокусирани, свесни за сопствените чувства и како 
да останеме присебни, прибрани;

развивање на нашата способност за надминување на 
личните неуспеси, како и животните незгоди и несреќи.

Децата се цврсто врзани за приврзувањето на 
биохемиско ниво. На почетокот ова приврзување е со 
потесното семејство, а подоцна со пошироката заедница. 
Ако поврзувањето го нема, тогаш мозокот нема да може 
да се развие онака како што би требало да биде.

Кога ќе се постигне сигурна приврзаност, детето 
се чувствува безбедно. Истражувањата покажуваат 
дека деца што не успеваат да развијат безбедно 
приврзување во раните детски години често подоцна 
имаат проблеми во релациите, социјалните контакти 
и однесувањето.

Доследно обезбедување емоционална приврзаност и 
топлина на детето од страна на родителот е темел за 
развој на сигурна, стабилна и емоционална топла врска 
со родителот. Оваа врска овозможува детето да се 
чувствува вредно и прифатено.

2. ПринциП на Почитување
Децата, како човечки суштества, заслужуваат еднаквo 
внимание како и возрасните. Со нив е потребно да се 
постапува внимателно, човечно и цивилизирано, на 
начин како што се постапува и со другите луѓе.

Истражувањата покажуваат дека кај децата што 
добиваат адекватна љубов и имаат грижлив родител 
повеќе ќе се развие делот од мозокот (хипокампусот) кој 
е одговорен за меморијата, учењето и справувањето со 
стресот. Значи, кога родителот е грижлив и позитивен, 
тогаш тој го уважува мозокот на детето.

Кога родителот не го удира или не користи физичка казна 
при воспитувањето, тогаш тој покажува почит како кон 
телото, така и кон достоинството и личноста на детето.

Кога родителот му дава простор, му обезбедува услови 
да истражува и да се развива според сопствено темпо, 
тогаш тој ја почитува индивидуалноста, односно 
личноста на детето. Почитувајќи го детскиот интелект, 
родителот покажува дека секое дете е оригинално, 
единствено и почитувано.
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3. ПринциП на Проактивно родителство
Проактивниот родител обрнува внимание на 
потенцијалното проблематично однесување на 
детето, уште при првиот знак пред тоа да прерасне 
во сериозен проблем. Родителот кој однапред учи и 
дополнително вложува време во градење на релации 
со сопственото дете превенира многу проблеми кои 
би можеле да се појават како последица на незнаење, 
неумеење и исклученост. 

Проактивното родителство исто така значи дека 
родителот повеќе одговара отколку што реагира 
на однесувањето на детето. Ова подразбира 
дека одговорите на родителот се адекватни на 
детските потреби и однапред се испланирани, а 
не претставуваат само реакција на моментното 
однесување на детето. 

Реактивниот родител е импулсивен, додека 
пак проактивниот родител ги контролира 
сопствените реакции и однесување. 
Проактивниот родител однапред 
планира како да реагира во 
одредена ситуација. Неговите 
реакции се контролирани и се 
во согласност со развојните 
потреби на детето, што му 
овозможува успешно справување 
со проблемите во зависност 
од ситуацијата.

4. ПринциП на водство со емПатија
Емпатичниот родител ги  разбира потребите на детето 
и му помага тоа да се чувствува сакано, слушнато и 
разбрано. Притоа родителот истовремено се држи до 
воспоставените граници и правила.  

Однесувањето на родителот спрема детето одговара 
на детската потреба за љубов, емоционална топлина, 
сигурност, припадност, поврзаност и прифаќање. На 
детето му е потребна грижата од страна на родителот 
како сигурна база од која ќе може да го истражува 
светот и во која ќе може да се врати кога ќе 
почувствува замор, тага, страв или некоја непријатна 
состојба или емоција.

Емпатичен не значи и попустлив родител, бидејќи 
емпатичниот сè уште има водечка улога во односот 
родител - дете. Всушност, голема штета би било за 
детето да не постои компетентен лидер, кој ќе го 
води низ патувањето во големиот, нов и непознат 
свет. Овој компетентен лидер е токму емпатичниот 
родител.

5. ПринциП на Позитивнa дисциПлина
Дисциплината се разликува од казната. Преку 
казнувањето кај детето се предизвикува непријатност, 
болка или страдање, кои како искуство можеби 
ќе го натераат во иднина да го избегнува своето 
непосакувано однесување, а само со една единствена 
цел, да не се повтори казната.
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Целта на позитивната дисциплина е да го научи детето 
како да ги контролира импулсите и однесувањето, учи 
нови вештини како да ги поправи грешките и да најде 
нови решенија.

Многу денешни „родителски методи“ се фокусирани само 
на тоа како да се дисциплинира детето. Филозофијата 
на позитивното родителство оди подалеку од 
дисциплинирањето. Доколку за дисциплинирањето се 
важни постапките и однесувањето на детето, дотолку 
позитивното родителство го нагласува целокупното 
искуство кое родителите му го овозможуваат на детето 
преку заедничкото живеење. 

На детето не се влијае само кога го опоменуваат и 
коригираат, туку и низ многу други секојдневни моменти 
и настани исполнети со солзи и смеа, успеси и неуспеси, 
поттикнување и обесхрабрување, прифаќање и одбивање, 
одвојување и повторно поврзување и сл.

3.4.елементи на Програмата 
„Фер родител – Фер дете“

Родителот има различни одговорности кон детето, 
почнувајќи од обезбедување на неговите егзистенцијални 
потреби, преку воспитување до воспоставување на 
детска автономија. За правилен раст и развој на детето 
од особена важност е да се биде добар родител, односно 
добар родител-слушател и родител-водач. Притоа, 

секогаш е потребно детето да се стави во прв план. 

Програмата „Фер родител – фер дете“ ги содржи следниве 
елементи преку кои е опишано позитивното родителство: 
 

поттикнување на одговорност и позитивна комуникација;

почитување на правата на детето; 

препознавање на развојните фази и потребите на детето 
и стекнување родителско искуство;

создавање безбедна и стимулативна структурна средина 
за учење.

Поттикнување на одговорност  
и Позитивна комуникација
Осамостојувањето на детето и неговиот развој во 
автономна личност, личност со сопствени вредности и 
ставови е цел на одговорно и позитивно родителство. 
Значењето на чувството за припадност, сигурност, 
поврзаност, прифаќање, емоционална топлина, 
адекватна комуникација со детето преку водство и 
воспоставување граници од страна на возрасниот 
ќе му помогне на родителот преку краткорочните 
да ги постигне и долгорочните цели во грижата и 
воспитувањето на детето. Притоа, детето ќе развие 
сопствен модел на вредности, прифатливо однесување 
и вештини за решавање на проблеми. 
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Детето има потреба од одговорен родител, како 
сигурна база каде што ќе може да побара помош 
и поддршка во моментите кога ќе се почувствува 
несигурно, уплашено, тажно или ќе биде во некоја 
друга непријатна состојба или емоција. Родителот 
е пример, модел според кој детето учи како да 
се однесува, емоционално да се изразува и да 
воспоставува социјални контакти. Преку родителот 
детето учи и развива лични морални вредности, 
начини на разрешување конфликти и  развивање 
социјални вештини. Родителот му помага на детето 
да разбере што е неприфатливо и неодговорно 
однесување, а воедно поставува разумни и соодветни 
граници и очекувања. Секогаш предвид треба да се 
земе мислењето на детето, со поставување на јасни 
граници, без физички и психолошки притисок и казна. 
Постојано обезбедување емоционална топлина и 
доследен одговор на потребите на детето се основа 
за развој на безбедна, стабилна и емотивно блиска 
врска на родителот со детето, при што тоа се чувствува 
вредно и прифатено.

Почитување на Правата на детето 
Овој чекор одговара на потребата и правото на детето да се 
третира како личност од страна на родителот. Од родителите 
се бара внимателно да го слушаат детето, да се обидат да 
го разберат од позиција на детето и да му помогнат да ги 
изрази своите мисли и чувства. Кога родителот покажува 
дека е важно да се слушне и да се разбере како навистина 
се чувствува и мисли детето, тогаш детето ја доживува 

својата вистинска вредност. Почитување на детето како 
личност подразбира почитување на неговата возраст, 
развоен стадиум и зрелост.

Исто така, важно е родителот да ги уважи мислењето и 
потребите на детето при донесување на одлуки во врска 
со него и семејството. Почитувањето на детето како 
личност не значи да се земат предвид апсолутно само 
желбите на детето, туку да се земат во вид неговите 
потреби и мислење при донесувањето на одлуки, оние 
што лично го засегаат. Детето да биде активен, а не 
пасивен учесник во семејниот живот. 

ПреПознавање на развојните фази и 
Потребите на детето и стекнување  родителско 
искуство
 Додека расте, детето минува низ различни развојни 
периоди, од бебе до младо возрасно лице. За време 
на секоја од овие фази се случуваат разни мали 
и големи промени во развојот на мозокот, кои се 
генетски предодредени. Сепак, социјалните околности 
и опкружувањето имаат значително влијание врз 
тоа како секое дете ќе ги развие своите генетски 
определени потенцијали.
Во текот на секоја фаза на раст и развој се 
забележуваат промени во делот на физичкиот, 
когнитивниот и емоционалниот развој. Родителот 
треба да знае што се случува со мозокот и телото 
на детето во текот на секој развоен период, за да 
ги обезбеди потребната помош, поддршка, поттик, 
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структура и интервенција, а со цел да му овозможи 
на детето да напредува. Напредувањето треба да 
се бележи преку секоја развојна фаза, да е лесно и 
успешно, соодветно на единствениот сет на особини 
и интереси на секое дете. Секое дете е единствено 
и родителот треба да научи како да ги разбере, 
почитува, поддржува и охрабрува посебните 
карактеристики и можности на детето.

создавање безбедна и стимулативна 
структурна средина за учење
Семејството е прв и најзначаен фактор во растот, 
развојот и социјализацијата на детето. Тоа е 
најодговорно и за обезбедување на оптимални 
услови за раз вој на детето. Семејството претставува 
централно место во животот на секое дете. Тоа е 
прва емоционална и социокултурна средина во 
која се развива детето. Родителот е тој што може 
континуирано и конзистентно да ги следи сите 
реакции и манифестации во однесувањето на детето 
при најразлични ситуации. Важни се вклучувањето 
и учеството на детето во плановите и активностите 
на семејството. 

Во семејството треба да се создаде структурна 
средина во која детето ќе може да напредува 
заедно со својот родител, поаѓајќи од наједноставни 
животни секојдневни ситуации, како што се: 
подготовка на појадок, планирање на семејниот 
одмор и слично. Флексибилната структура 

подразбира секојдневни семејни вообичаени 
активности со детето, како и поставување граници 
на прифатливо и неприфатливо однесување, 
водење и насочување на детето преку објаснување 
на барањата и заедничко меѓусебно договарање. 
Детето треба да се охрабрува на секој начин и да 
се поттикнува неговата самостојност во акција 
(од хранење, преку основна хигиена до сложени 
моторички и други вештини) со јасно изразен 
позитивен родителски став („ти го можеш тоа“). 
Важно е родителот да му помогне на детето заедно 
да бараат и да најдат активност во која детето може 
да ужива и заедно со другите деца, на пример, на 
игралиште, во парк, во возење велосипед итн. 
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заклучок
однесувањето на родителот кое се темели врз 
најдобрите интереси на детето е Позитивното 
родителство. тоа Подразбира:

грижа, нега, љубов, топлина, ненасилно однесување на 
родителот кон детето;

признавање и почитување на личноста и правата 
на детето;

холистички пристап во родителството, кој спојува три 
меѓусебно поврзани дела:

развојни потреби на детето;

стекнување знаења и развивање вештини кај родителот 
за да може соодветно да одговори на детските потреби;

користење на родителските компетенции во растење на 
детето како во семеен, така и во социјален контекст.
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Поддржувањето на програмата „Фер родител – фер 
дете“ во поширок општествен контекст значи поддршка 
на семејството од страна на општеството, зајакнати 
капацитети на родителот за грижа на детето и 
остварување на благосостојбата на детето како врвен 
приоритет на државата.

Програмата „Фер родител – фер дете“ се базира врз пет 
принципи на позитивното родителство: приврзаност, 
почитување, проактивно родителство, водство со 
емпатија и позитивна дисциплина. Детето не се учи 
само во моментите на опоменување и коригирање од 
страна на родителот, туку и низ многу други моменти 
на секојдневното однесување исполнети со солзи и 
смеа, успеси и неуспеси, поддршка и обесхрабрување, 
прифаќање и негирање, отуѓување и повторно 
поврзување и сл.

Ефикасноста за детето е да развие личен модел на 
вредности, прифатливо однесување и вештини за 
решавање на проблеми. 

Детето има потреба од одговорен родител, како сигурна 
база каде што ќе може да побара помош и поддршка во 
моментите кога ќе се почувствува несигурно, уплашено, 
тажно или ќе биде во некоја друга непријатна состојба 
или емоција.

Родителот е пример, модел според кој детето учи како 
да се однесува, емоционално да се изразува и како да 
воспоставува социјални контакти. Преку родителот детето 
учи и развива лични морални вредности, начини на 
разрешување конфликти и  развивање социјални вештини. 
Во семејството треба да се создаде средина во која детето 
ќе може да напредува заедно со родителот, поаѓајќи од 
наједноставни животни секојдневни ситуации, како што 
се, на пример, вклучување на детето во правење појадок, 
планирање на семејниот одмор и слично. 

Позитивното родителство е синоним за одговорно и 
адекватно  родителство. Позитивното родителство го учи 
детето на ненасилство, емпатија, самопочит, човекови права 
и почитување на другите. Родителот учи да гради позитивни 
релации со детето, исполнети со љубов, внимание и 
топлина, но со водство, поставување граници и почитување 
на детето како индивидуа со свои права. Затоа особено 
внимание треба да се посвети на обврската за постигнување 
рамнотежа меѓу одговорноста на родителот да се грижи, да 
го воспитува и да го заштитува детето од една страна, како и 
потребата да се гради свесноста кај детето како носител на 
права, од друга страна. Притоа, потребно е да се разрешат 
сфаќањата за детето како предмет на заштита. Детето не е 
пасивен примател на нега, грижа, внимание и советување 
од родителот, тоа е активен чинител во интеракција со 
родителот. Во растот и развојот на детето во согласност со 
неговата возраст, родителот е одговорен да ја поттикнува, 
развива и поддржува детската автономија. 
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