
RODITELJI I STARATELJI – HEROJI:
ŠTITIMO NAŠU DECU U KRIZNIM USLOVIMA.

BRINITE O SEBI DA 
PODRŽAVATE DECU

• Kada je stresa previše, odvojite 
trenutak za sebe.

• Slušajte svoje disanje, koncentrišite se 
na udisanje i izdisanje.

• Možete staviti ruku na stomak i osetiti 
kako se on diže i spušta sa svakim 
izdisajem.

• Zatim samo neko vreme slušajte svoje 
disanje.

• Radite ovo svaki dan. 

Divni ste. 

PRAKTIČNA REŠENJA KOJA 
NAM POMAŽU DA USPEMO

• Čak i kada vam je teško, pokušajte da 
se držite rutinskih zadataka.

• Rutine pomažu deci da se osećaju 
bezbedno. Ako možete, obavljajte 
dnevne rutine kao što su redovni 
obroci i radite školske domaće 
zadatke.

• Pomaganje drugima takođe može 
doprineti da se osećate bolje.

Naša deca se od nas uče miru i dobroti.

5 MINUTA POZITIVNOG 
VREMENA SA DECOM

• Pitajte decu šta bi želeli da rade?
• Slušajte ih, pogledajte ih.
• Posvetite im pažnju.

Svakodnevne igre i razgovori sa
decom pomažu im da se
osećaju bezbedno.

POMOZITE DECI DA 
SAVLADAJU KRIZU

• Deca mogu biti uplašena, zbunjena i 
ljuta. Potrebna im je vaša podrška.

• Slušajte decu kada pričaju o tome 
kako se osećaju.

• Prihvatite njihova osećanja i smirite ih.
• Budite iskreni, ali pokušajte da 

ostanete pozitivni.

Svako veče pronađite razlog da
pohvalite za nešto decu i sebe.



SAVLADATI STRES, TUGU I 
LJUTNJU

• Pronađite nekoga sa kim možete 
razgovarati o svojim osećanjima.

• Izgubili ste samokontrolu? Pauzirajte 
10 sekundi.

• Udahnite i izdahnite polako pet puta.

Onda pokušajte da odgovorite mirnije.
Budite ponosni na sebe svaki put kada
to radite.

SITNE STVARI POMAŽU U 
SPASAVANJU DECU

• Pravite planove sa svojom decom 
o praktičnim načinima da 
ostanete bezbedni.

• Pokušajte da zadržite decu kod 
roditelja, porodice ili prijatelja od 
poverenja.

• Napravite plan šta da radite ako 
se razdvojite.

Pravljenje planova sa decom takođe
pomaže da se osećaju bezbedno.

GRADITE SNAGU DECE 
U KRIZNIM USLOVIMA

• Zamolite decu da vam pomognu 
oko porodičnih zadataka.

• Pohvalite decu što su pokušala da 
urade ili su uradila nešto dobro.

• To će ih podstaći da ponovo čine 
dobra dela.

Kada hvalite decu, pokazujete da ih
primećujete i da vam je stalo do njih.
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