
САВЕЗ ЗА КВАЛИТЕТНО 
РОДИТЕЉСТВО



У своју авантуру родитељства, свако од нас улази са различитим 
искуствима, уверењима о томе како се брине о деци, очекивањима 
од деце и родитељства, или размишљањима о томе какав родитељ 
жели да буде. 

Разлике могу да постоје око обичних свакодневних ствари – нпр. 
како славимо рођендан или Нову годину или каква јакна је најбоља 
за игру на снегу, да ли деца једу из обичних или посебних тањира. 
Једнако тако, разлике могу да се тичу темељних вредности попут: 
како изражавамо љутњу у породици и како ћемо децу томе учити, 
да ли ћемо имати исти приступ у васпитању девојчице и дечака у 
нашој породици, шта значи у нашој породици бити (нај)старије дете 
и слично.

Разлике у разумевању родитељства су уобичајена ствар, а 
родитељски савез је начин да се разлике помире и начини добар 
темељ заједничког старања о детету.

Кородитељство означава да се брига о детету дели, најчешће 
између оца и мајке, али понекад и између једног од родитеља 
(често самохраног родитеља) и баке или деке, или неког блиског 
детету и породици. Формирање родитељског савеза заправо 
подразумева удруживање за боље старање о детету. У основи тог 
удруживања лежи заинтересованост оба родитеља за дете, њихово 
међусобно уважавање и поштовање, поверење у вештине старања, 
али и заједничка потреба за комуникацијом око детета и односа 
са дететом. Формирањем родитељског савеза омогујуће се да се 
разлике међу родитељима превазиђу и направи снажна веза међу 
њима која за циљ има да оба родитеља буду добри старатељи, 
да однос детета са оба родитеља буде квалитетан и да дете расте 
сигурно, заштићено и подстицано.

Родитељски савез зато омогућује да родитељи заједнички воде 
породицу кроз различита искуства. Он пре свега подразумева низ 
договора, и то око малих ствари: кад деца иду да спавају, колико 
слаткиша једу, или око великих ствари: како дисциплинујемо, 
на пример. Једнако тако он подразумева и поделу посла око 
управљања домаћинством, заједничко учешће у квалитетном 
подстицају развоју детета, обављање кућних послова, зарађивање, 
планирање и учешће у рутинама ван породице – темељеним на 
дететовим интересовањима, заједничком слободном времену, или 
на везама са породицом и пријатељима. 



Родитељи који су део снажног родитељског савеза обично кажу да 
имају утисак да су „тим”. 

Снажан родитељски савез је добар за дете

Када родитељи доживљавају да су тим – деца се осећају сигурно, 
уче добре обрасце комуникације – однос међу равноправнима, 
позитивну размену и како да граде квалитетне односе. 

Снажан родитељски савез је добар за родитеље

Када родитељи доживљавају да су тим – обоје се осећају боље, 
задовољније и у родитељству и генерално животом, више уживају 
у заједничком породичном времену. Снажан родитељски савез 
негује доживљај да је родитељ подржан, поштован, што значајно 
доприноси развоју идентитета родитеља, већој укључености оба 
родитеља и развоју квалитетног односа са дететом. 



 
Родитељство доноси пуно захтева за прилагођавањем и тражи од 
мајке и оца да буду вешти у балансирању различитим улогама и 
обавезама. Ова количина стреса може да буде веома захтевна за 
однос међу родитељима. Зато је важно да оба родитеља издвоје 
време и посвете се грађењу снажног родитељског савеза.

Како то можете урадити?

• Водите рачуна о својим и обавезама које имају други чланови 
породице, вашим и њиховим жељама и интересовањима – 
шта да се види, где да се оде... На тај начин можете боље да 
поделите обавезе око детета, домаћинства и породице. Ово 
може да буде и забавна породична активност или активност коју 
имају мајка и отац на крају једне или почетку друге недеље. 

• Упознајте своје јаке стране у односу са децом: неко од вас двоје 
може да има више стрпљења када су деца љута, неко да има 
више разумевања за уобичајене страхове деце, неко од вас је 
маштовитији и лакше „преброди” вечерње рутине када су деца 
већ уморна, неко се боље игра, боље чита, мање страхује на 
игралиштима или у авантурама па ће уз њега дете пре научити 
да плива, вози бицикл или клиже.. Славите своје вештине – нека 
свако са децом ради оно у чему је вешт, а обоје имајте на уму 
колико је то важно и значајно за децу и за вас. Истовремено је 
важно да будете флексибилни и јасни – директни и отворени 
у комуникацији. Ако је дан на послу или у другим улогама био 
напоран или сте болесни или уморни – реците и тражите замену 
чак и за „Ваше” активности.

• Увек вреднујте оно шта ваш партнер ради у домаћинству или 
око детета. Сваки родитељ је свестан да током једног дана мора 
да донесе огроман број одлука, уради велики број задатака, 
направи велики број избора, размишља и делује брзо, чак и када 
је несигуран или када се предомишља око тога шта је добра 
реакција. Зато је за сваког родитеља важан доживљај да „има 
неког ко навија за њега” – ко види шта све ради и спреман је да 
похвали, захвали се, обрати пажњу, подржи, преузме и слично. 
Осигурајте да сте то ви – један за другог. 



Развој снажног родитељског савеза подразумева следеће 
овладавање вештинама брижног, сарадничког односа:

• Учите како да решавате проблеме – настојте да учите како да 
тражите нове, креативне начине да изађете из ситуација у којима 
се осећате заглављено или превладате неке изазове које се 
налазе пред породицом. 

• Учите да управљате конфликтима – неслагања разумите 
као део комуникације и разлику у жељама, потребама или 
начинима на који видите стварност, вашу подродицу и децу, а 
не као суштинске разлике у личностима. Вежбајте да разрешите 
конфликте тако што ћете трагати за мноштвом могућности међу 
којма ћете моћи да одабере најбољу за вас и вашу породцу. 
Трудите се да се у току конфликта понашате један према другом 
са уважавањем и са што више позитивне размене, да до решења 
долазите заједно и увек имајте на уму да чак и када не можете 
да тренутно нађете решење, можете конфликт краткорочно 
оставите по страни и решење тражите касније, у смиреној 
атмосфери и квалитетнијем међусобном дијалогу. 

• Учите да разговарате и слушате – развијте међусобом 
комуникацију чији је циљ блискост. Оваква комуникација оснажује 
однос. Када се једно другом обраћате радите то отворено, јасно 
и директно. Будите спремни да саслушате са идејом да разумете. 
Учите да будете вешти да говорите и слушате о свом односу и 
својим осећањима.

• Учите да будете подршка, примате и тражите подршку – не 
ослањајте се на идеју да ћете моћи да „предосетите” или да 
се неке ствари „подразумевају”. Учите да отворено вреднујете 
пружену подршку, да једно другом кажете каква подршка вам 
треба и шта то онај други ради па се осећате боље и снажније. 
Уживајте у подршци и будите захвални на њој.

• Учите да прихватите један другог у родитељској улози – 
прихватање подразумева уважавање, заједништво и вредновање 
разлика. Разлике у начину на који приступате детету, говорите, 
играте се, проводите слободно време са њим, причате са дететом 
ће увек постојати. Важно је да негујете заинтересованост за 
добробит детета и једнаке базичне вредности, једнак доживљај 
вредности вашег детета. Разлике у интеракцији са дететом ће увек 
постојати и чинити дететово окружење богатијим и изазовнијим.



Свакодневне рутине везане 
за старање о детету сигурно 
радите на различит начин. 
Добар родитељски савез 
подразумева поверење да 
ћете обоје урадити добро и 
прихватање разлика у приступу, 
уз вештину договора око 
базичних вредности. 

Одуприте се потреби да 
„поправите” нешто за својим 
партнером, или да му/јој објасните како да уради нешто око детета 
из уверења да је ваш начин сигурно добар. Деца се прилагођавају 
на различите родитељске стилове своје мајке и оца. Када 
дозволите детету да има време да развије свој однос са оцем или 
мајком, то ће значајно јачати везу између њих, њихово међусобно 
уважавање и разумевање, начин на који ће они дефинисати 
блискост и сигурност у односу. Будите једно другом подршка да 
истражите однос који формирате са дететом: разговарајте о томе 
шта вам иде, а шта не, где се осећате сигурно, а где се бринете. 

Понекад родитељи упадну у замку да регулишу – управљају – 
укључивањем другог родитеља у бригу о детету. Некада то раде 
тако што верују да је други родитељ мање спретан у односу са 
дететом, или да, услед других обавеза, постиже мање да се 
ангажује. Некада то раде тако што постављају правило како ће се 
нешто са дететом радити („овако је добро да се ради”), некада нуде 
савет, некад исправљају другог родитеља (подучавају га како се 
стара о детету), а некад у потпуности преузму одлуку око тога када, 
како и шта ће други родитељ радити са дететом. Овакво понашање 
подиже ниво стреса у родитељству за оба родитеља, али и ремети 
успостављање квалитетног односа детета и родитеља, доживљај 
компетенције – спретности у родитељској улози и нарушава 
комуникацију унутар родитељског савеза. Уверења о томе да су, на 
пример, мајке спретнији родитељи је веома заступљено у великом 
броју култура. Таква уверења често воде томе да мајке чешће 
„упадну у замку регулације”, али и томе да мајке преузимају много 
више обавеза око детета и домаћинства, а да очеви буду мање 
укључени и имају мање квалитетан однос са дететом. Идеја да је 
мајка спретнији родитељ није научно доказана. Када се дете роди, 



оба родитеља имају једнаке шансе да развију добре родитељске 
вештине. У томе им највише може помоћи равноправан однос и 
заједништво у учењу и овладавању овом новом улогом.
Понекад ће бити изазов да одржите снажан родитељски савез. 
Посебно изазовним могу да буду ситуације које подразумевају 
промене у породици: повратак на посао након одсуства због неге 
детета, полазак детета у вртић или школу, пресељење, рођење 
другог детета, промена посла, губитак у породици порекла. 
Промене у породици носе са собом низ промена у рутинама, а 
често и пуно захтевних емоција – страха, забринутости, љутње, 
туге. Родитељски савез је тада пред изазовом да обезбеди добро 
прилагођавање свих чланова породице, континуитет за дете и бригу 
о емоцијама и начину разумевања промене. 
Родитељи могу бити у ситуацији да имају израженије конфликте 
или бити у процесу развода. Важно је да имате на уму да задатак 
заједничког старања о детету не престаје чак ни ако се отац и мајка 
не слажу, ако су растављени или разведени. Родитељски савез би 
тада требало да одговори на додатни изазов: како обезбедити да 
се дете осећа сигурно у свој однос са оба своја родитеља, упркос 
конфликтима и захтевном емотивном односу међу њима.
У неким породицама, родитељски савез не чине отац и мајка. 
У родитељском савезу могу учествовати један од родитеља и бака, 
дека или неко од рођака, кумова, пријатеља. Такође, родитељски 
савез може укључивати и неке друге важне особе за дете, чак и 
када се ради о потпуној породици: то могу бити отац, мајка и бака 
у проширеним породицама; родитељ и хранитељи у хранитељским 
породицама, хранитељ и усвојитељи у усвојитељским породицама 
и слично. У породицама насталим након развода родитељски савез 
је „широк” и обухвата родитеље који су тренутно у браку и биолошке 
родитеље деце. Сви ови односи – емотивни процеси у њима, границе, 
„надлежност” над дететом и домаћинством – могу да буду захтевни.

У свим ситуацијама када бринете да се пред вашим родитељским 
савезом налази изазов који тешко превазилазите, веома је корисно 
да потражите помоћ. Увек је најкорисније када то ураде заједно 
и отац и мајка. Међутим, чак и ако неко од вас није мотивисан за 
тражење помоћи, онај родитељ који јесте – важно је да потражи 
прилику за консултацију или разговор.




