ИНСТИТУТ АЛТЕРНАТИВА-РАЈС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОГРАМАТА „РОДИТЕЛСТВО ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19“
Превенција на насилство врз деца со унапредување на позитивното родителство за време на КОВИД-19

ПОЗАДИНА
Институтот АЛТЕРНАТИВА-РАЈС во
партнерство со „Родителство за
целоживотно здравје“ споделува совети
за родителски вештини засновани на
докази за да ги поддржи родителите и
згрижувачите во Р. Северна Македонија
за време на пандемијата со КОВИД-19.
Овие материјали се изготвени во
соработка со меѓународните
организации СЗО, УНИЦЕФ, УНОДЦ,
Голабалното Партнерство за Прекин на
Насилството, Центрите за Контрола на
Болести и Превенција, Светската Детска
Организација, Свет Без Сирачиња, за да
ги поддржи родителите и нивните деца
во одржување на нивната безбедност,
здравје и добросостојба за време на
овој период исполнет со стрес.

НАШЕТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ СЕМЕЈСТВАТА
93%

зголемување на довербата на родителите
во заштитата на децата од сексуална
злоупотреба

81%

зголемување на ангажираноста на
родителите и нивното учество во игра

96%

зголемување на довербата на родителите
во позитивните односи со децата

75%

зголемување на довербата на родителите
за раководење со стресот врз нив

НАШИОТ ДОСЕГ

Преку сесии за родители и домашни
посети, со овие материјали РАЈС опфати
приближно 31 000 родители и старатели

ЗА НАС

Целта на проектот РАЈС е да се
спроведат ефикасни и исплатливи
интервенции за родителство со цел
спречување на ментално-здравствени
проблеми на децата во земјите со низок
и среден приход во Источна Европа.

84%

намалување на физичката злоупотреба
на децата

68%

намалување на емоционалната
злоупотреба на децата

ШТО РЕКОА РОДИТЕЛИТЕ

„Научив како поефикасно и посоодветно да ги спроведувам
домашните правила и навики со мојот син, како да го слушам, но сепак
да не се откажувам кога не треба, успешно го учам што е самодоверба,
редовно се разведруваме, се пофалуваме за секое негово ново добро
однесување. Успевам да се справам со она со што се борев. Нашиот
живот е уште подобар и поквалитетен сега. Сега имам време за себе и
за нас. "
* Резултатите произлегуваат од ретроспективно истражување
на 57 учесници, спроведено од Универзитетот во Оксфорд и
Родителството за доживотно здравје. За повеќе информации,
ве молиме контактирајте на info@covid19parenting.com.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте нѐ на
Институт АЛТЕРНАТИВА ibfa.rise@gmail.com
https://rise-plh.eu/

