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Зашто је потребно видео саветовање?
Пандемија ковида-19 утицала је на све сфере нашег живота, па и на начин на који сте обично 
сарађивали са професионалцима из раних интервенција (примарним пружаоцима подршке). 
Ваша породица је пре пандемије подршку вероватно добијала код куће или у вртићкој групи 
детета. Међутим, кад год рад путем директне подршке није доступан па можете очекивати да 
ће се контакти и виђање наставити преко рада на даљину.

Многи се можда први пут сусрећу са идејом пружања подршке на даљину и та идеја може код 
њих да изазове нелагоду, страх или непријатност. Следеће информације ће вам помоћи да 
сазнате шта можете да очекујете од подршке на даљину и како да се припремите за њу.

Како ћу сазнати да постоји могућност подршке
преко удаљеног приступа?
Стручњак из тима за ране интервенције ће вам у неком тренутку (при сусрету, путем телефонског 
позива или SMS поруке) поменути могућност рада на даљину. Он ће проверити какав је ваш став 
о томе, колико често користите технологије у свакодневном животу и да ли имате услове да 
учествујете у оваквом начину рада. Сазнаћете како у ствари изгледа сусрет на даљину, шта вам 
је за то потребно, шта се очекује од кога у тој ситуацији итд. 

Уколико сте заинтересовани и спремни за такве сусрете, примарни пружалац подршке ће вам 
показати како се користи опрема за рад на даљину, како се подешавају или инсталирају неке 
апликације и како се уређај који користите може најбоље позиционирати. 

Он ће, у договору са вама, заказати први термин за 
виђање путем видео-позива. Тада се можете 
договорити и колико ће сусрет трајати, о чему 
ћете разговарати итд.

Уколико нисте спремни за остваривање 
контаката преко видео-позива или 
немате потребне техничке услове, не 
брините; ваш примарни пружалац 
подршке ће, заједно са вама, пронаћи 
најприкладнији начин за наставак рада. 
Такође, ако се нешто промени у вашем 
животу и у неком тренутку пожелите да 
испробате овакав начин рада, примарни 
пружалац ће бити ту за вас.
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Шта је све потребно да би породица могла да добија
подршку на даљину?
Основни и неопходни услов за пружање подршке на даљину представља стабилна интернет веза. 
Ако имате кућни интернет или интернет на мобилном телефону, можете учествовати у дружењима 
на даљину са примарним пружаоцем подршке.

Поред интернет везе, потребан вам је и уређај преко кога ћете остваривати контакт (то могу бити 
мобилни телефон, лаптоп, таблет итд.). Уређај би требало да има камеру (да бисте могли да се 
видите током активности које се одвијају у време позива) и могућност пријема и емитовања звука 
(да бисте остварили пуну комуникацију).

Уколико сте навикли да у свакодневном животу користите неку апликацију (нпр. Viber), слободно 
то напомените у разговору са професионалцем. Он вам може предложити и неке друге апликације, 
нпр. Zoom, Skype, Google Meet и сл. Заједнички ћете донети одлуку о томе која је апликација 
најпогоднија за даљу комуникацију.
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Како изгледа рад на даљину у породично оријентисаним
раним интервенцијама?
У договорено време укључите се у рад тако што ћете одговорити на позив или кликнути на линк 
(све зависи од тога за коју сте се апликацију определили). Јавите се из оног простора у коме 
иначе боравите у то доба дана (ако сте у трпезарији и храните дете, укључите се одатле; ако сте 
на поду са дететом јер је време за игру, укључите се из тог окружења; ако су ту бака и дека и 
сви заједно се дружите у дневном боравку, то је место 
одакле треба да се укључите). 

Убрзо ћете на екрану угледати лице вашег 
примарног пружаоца услуга. Он ће се обрадовати 
што вас види у уобичајеном окружењу и 
активностима и имаће утисак као да је стварно 
дошао у кућну посету. 

На самом почетку разговора примарни 
пружалац услуга ће поздравити вас и 
ваше укућане, али ће најпре вероватно 
проверити са вама да ли је све 
са техником у реду, да ли 
се чујете, видите и 
сл. Примарни 
пружалац 
вас може 
питати да ли сме 
да снима сусрет, а ви 
имате слободу да одговорите 
како год желите.

Затим ћете разговарати о томе шта се 
десило у вашем животу и животу вашег детета 
од последњег сусрета. Слободно испричајте на 
какве сте тешкоће наилазили док сте покушавали да 
примените неке савете које сте добили од пружаоца услуга 
при претходном сусрету, како напредује реализација договорених циљева, покажите како сада 
изгледа дететово учешће у неким активностима или изнесите своје нове бриге и наредне циљеве. 
Покушајте да се понашате што спонтаније, слободно се крећите по простору да бисте нешто 
показали примарном пружаоцу услуга носећи уређај или усмеравајући камеру ка месту које треба 
да се види. 

Примарни пружалац услуга ће вас пажљиво слушати и посматрати, повремено ће вам постављати 
питања, али и давати предлоге за разрешење неких проблема на које наилазите. Он ће вам 
помоћи и да направите план даљих корака и укључивања неких активности у рутине, тако да то 
буде забавно за дете, да се понавља много пута у различитим ситуацијама и да подстиче његово 
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учешће. Такође, примарни пружалац ће вам показати неке важне технике које ће можда бити 
згодне за примену (нпр. како да детету проширите круг намирница које једе, како да помогнете 
детету да се окреће на ваш позив итд.) или ће тражити од вас да их ви покажете и да укажете на 
оно шта вам је тешко или што вас збуњује.

На самом крају сусрета можете поделити своје утиске о томе како сте се осећали, да ли 
вам је пријао или користио овај сусрет и да ли желите да се видите на овај начин и следеће 
седмице. Такође, пре прекидања видео-везе примарни пружалац ће вас питати о чему желите 
да разговарате следећег пута, односно обавестиће вас шта су наредни кораци за вас и вашу 
породицу.
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