
Тинејџерима је посебно 
важно да буду у контакту са 
својим пријатељима. 
Помозите им да остану у 
контакту са пријатељима и  
рођацима преко друштвених 
мрежа. То је нешто што 
можете да радите заједно! 

Будите позитивни када говорите 
детету шта да ради, реците на 
пример: „Склони своју одећу” уместо: 
„Немој да правиш неред”. 

Реците шта бисте волели 
да ураде 

Помозите вашем 
тинејџеру да остане 
у контакту 

Похвалите дете када 
се лепо понаша 

COVID-19 САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ  2 Oстаните позитивни 

Тешко је бити позитиван када вас деца или тинејџери излуђују. Често им кажемо: „Престани то да 
радиш!” Заборављамо да ће деца пре послушати ако им дамо позитиван подстицај. Похвалите децу за 

све што ураде како треба. 

Викањем на децу повећавате стрес и 
љутњу и себи и њима. Скрените детету 
пажњу позивајући га по имену. Говорите 
смиреним гласом. 

Све је у ономе што ураде 

Похвалите дете када нешто добро 
уради. Можда неће показати да му 

значи, али ће се и следећи пут 
потрудити. 

Да ли ваше дете заиста може да уради то што 
тражите од њега? Веома је тешко бити тих ако 
сте у кући читавог дана, али сигурно може да не 
прави буку 15 минута док телефонирате. 

Будите  реални 
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Родитељство за доживотно здравље подржавају УКРИ ГЦРФ за унапређење достигнућа афричког центра за адолесценте, Европски истраживачки савет (EРЦ) у оквиру Седмог оквира програма 
Европске уније и Хорајзон 2020 истраживачког и иновационог програма, ГЦФР фонд за одрживе резултате Универзитета у Оксфорду, УНИЦЕФ, СЗО, ЦИДА, Национална итраживачка фондација Јужне 
Африке, Фонд Ранд Мерчант банке, ApexHi Добротворни траст, Фонд Џон Фел, Фонд за евалуације, УБС Оптимус фонд, УСАИД-ПЕПФАР, Велкам траст, Гранд Челинџе Канада и Велспринг Саветници.

Ознака „CDC” је власништво 
Америчког одељења за 
здравство и људске услуге 
(HHS) и користи се са дозволом
Употреба овог логотипа не 
подразумева да HHS или CDC 
одобравају било који конкретан 
производ, услугу или фирму.

Више информација доступно је на следећим линковима:
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Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South Africa, 

Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

The mark “CDC” is owned
by the US Dept of Health and 
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HHS or CDC of any particular 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/serbia/korona-virus-covid-19
https://www.covid19parenting.com/
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs

