
Родителска грижа по време на COVID-19 
Семейна хармония у дома

Когато формираме спокойни и любящи отношения, нашите деца се чувстват по-сигурни и обичани. Положителният език, активното 
слушане и съпричастността помагат за поддържане на спокойна и щастлива семейна среда в стресово време Децата или тийнейджърите, 

които искат разни неща, могат да предизвикат спорове. Можем да правим неща, които помагат да се справим с финансовия стрес.

Използвайте позитивен език. 
Ефективно е! 
Кажете на другите какво искате да правят вместо това, 
което не искате да правят: Вместо „Спрете да викате“, 
опитайте „Моля, говорете по-тихо“

Похвалата кара другите да се чувстват оценени . Простите 
думи като „Благодаря ти, че почисти масата“ или 
„Благодаря, че наблюдава бебето“ могат да направят голяма 
промяна

Споделете 
товара
Грижата за децата и другите 
членове на семейството е 
трудна, но е много по-лесно, 
когато се споделят 
отговорностите
Опитайте се да разпределяте 
домакинските задължения, грижите 
за децата и други задачи еднакво 
между членовете на семейството
Създайте график за другите 
възрастни в домакинството

Добре е да поискате помощ, 
когато се чувствате уморени 
или стресирани, за да можете 
да си починете

Чувствате се 
стресирани 
или ядосани?
Дайте си 10-секундна пауза. 
Вдишайте и издишайте бавно 
пет пъти. След това се 
опитайте да отговорите по по-
спокоен начин. Милиони 
родители казват, че това 
помага - МНОГО!
Обявете примирие, когато 
видите че се повдига спор и 
отидете в друга стая или 
навън, ако можете

Вижте брошурите със съвети 
на тема „Когато се ядосваме“ 
и „Запазете спокойствие и 
управлявайте стреса“

Хубави неща 
които да правим 
заедно като 
семейство
Нека всеки член на 
семейството се редува, за да 
избира занимание за цялото 
семейство всеки ден
Намерете начини да прекарате 
качествено време с вашия 
партньор и други възрастни 
вкъщи!

Бъдете 
съпричастен и 
активен 
слушател
Слушайте другите, когато 
говорят с вас

Бъдете отворени и им 
покажете, че слушате какво 
казват
Може да помогне ако 
обобщите това, което сте 
чули, преди да отговорите: 
„Това, искаш да кажеш е...“

Кликнете ТУК за полезни ресурси и подкрепа, ако преживявате насилие у дома
За повече информация кликнете върху линковете отдолу:

Ние сме модел за нашите 
деца
Как говорим и се държим пред другите оказва 
голямо влияние върху това как се държат и те!

Опитайте се да говорите мило с всички в 
семейството - възрастните и децата

Лошата комуникация между възрастните в 
домакинството може да има отрицателно 
въздействие върху нашите деца
Колкото повече практикуваме формиране на 
спокойни, любящи отношения с нашите деца, 
толкова по-сигурни и обичани ще се чувстват
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