
Кога покажуваме мирни и топли односи во домот, нашите деца се чувствуваат безбедно и сакано. Позитивен речник, 
активно слушање и емпатија помагаат да се одржи мирна и среќна семејна средина во стресни периоди. 

Користете позитивен речник. Успева!
Кажете им го тоа што сакате да го прават наместо она што не 
сакате да го прават. На пр. наместо „престани да викаш“ 
обидете се со „те молам зборувај потивко“

Пофалбата помага себе си да се чувствуваме добро и ценето. 
Едноставни зборови може да направат голема разлика, како 
на пр. „благодарам што ја расчисти масата“ или „благодарам 
што го чуваше бебето“

Поделете го 
товарот
Грижата за децата и другите 
членови на семејството е 
тешка задача, но полесно е 
кога одговорностите ќе се 
поделат

Обидете се еднакво да ги 
поделите домашните 
одговорности, грижата за 
децата и другите задачи 
помеѓу членовите на 
семејството

Направете распоред на 
минување време „со“ или „без“ 
другите возрасни во домот

Во ред е да побарате помош 
кога се чувствувате изморено 
или кога сте под стрес за да 
направите пауза

Под стрес 
сте или лути?
Дозволете си пауза од 10 
секунди. Вдишете и издишете 
полека пет пати. Тогаш 
обидете се да одговорите 
посмирено. Милиони родители 
велат дека ова им помага

Одлучете да направите пауза 
од конфликт кога ќе 
приметите дека расправијата 
ескалира. Одете во друга соба 
или надвор од домот ако 
можете.

Видете ги советите за „Кога 
сме лути“ и „Останете смирени 
и справете се со стресот“

Пријатни работи 
кои може да ги 
правите заедно 
како семејство

Дозволете секој член на 
семејството да се менува 
во давање идеи за што 
би можело да прави 
целото семејство секој 
ден

Исто така најдете начини 
како да поминувате 
квалитетно време со 
партнерот и со другите 
возрасни во домот

Бидете 
емпатичен и 
активен слушач

Слушајте ги другите кога 
зборуваат со вас

Бидете отворени и 
покажете им дека го 
слушате тоа што го 
зборуваат

Може да помогне ако ги 
сумирате работите кои сте 
ги слушнале пред да 
одговорите: „Ако добро те 
разбрав...“

Притиснете тука за корисни алатки и поддршка доколку искусувате насилство во домот

Притиснете подолу за повеќе информации:

Ние сме примери 
за нашите деца

Како зборуваме и се однесуваме пред другите има 
големо влијание на тоа како децата се однесуваат!

Обидете се да зборувате смирено со секој во 
семејството, возрасните и децата

Лошата комуникација помеѓу возрасните во домот 
може да има негативно влијание врз нашите деца

Колку повеќе практикуваме смирени и топли односи  
децата, толку повеќе ќе се чувствуваат безбедни и 
сакани

КОВИД-19 и родителство
Семејна хармонија во домот
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