
Ultimele 18 luni au fost  
extrem de dificile pentru familii. 
Familiile diferite se confruntă cu provocări diferite - însă un lucru pe care fiecare îl are în 
comun este sănătatea psihică și importanța îngrijirii acesteia. Pe măsură ce începem cu 
toții să ne îndepărtăm de pandemie, dorim să le oferim părinților recomandări, sugestii 
și idei pentru a-i ajuta să susțină starea de bine a familiei lor. 
 
Campania „Stimularea stării de bine a familiei” (Boosting Family Wellbeing) inițiată de 
Parent Club susține părinții să introducă interacțiuni pozitive cu copiii lor în rutina zilnică. 
Acești pași simpli de zi cu zi pot ajuta familiile să reducă stresul, să îmbunătățească 
dezvoltarea copiilor și să consolideze legăturile pe termen lung dintre părinți și copii. 
 
„Stimularea stării de bine a familiei” îi va familiariza pe părinți cu principii care dezvoltă 
fericirea, încrederea în sine și independența copiilor - lucruri cum ar fi capacitatea 
de decizie, siguranța, posibilitatea de a alege, munca în echipă și încrederea. De 
asemenea, campania va oferi părinților recomandări pentru a implementa aceste 
principii în momentele de zi cu zi, ajutându-i să încurajeze încrederea în sine și simțul 
responsabilității la copiii lor. 

Stimularea 
stării de bine 
a familiei



Ajutând la dezvoltarea interacțiunilor de zi cu zi
Încurajând familiile să facă lucruri simple, de zi cu zi, putem reveni cu toții la o poziție 
avantajoasă și să ne ajutăm copiii să se simtă în siguranță fizic și psihic, să aibă mai mult 
control asupra alegerilor lor, să-și dezvolte încrederea, munca în echipă și alte abilități 
esențiale. Sugestiile și recomandările de mai jos pot ajuta cu adevărat la fundamentarea 
acestor schimbări mici, dar semnificative, care vor duce la dezvoltarea încrederii, 
independenței și, cel mai important, a fericirii copiilor. Și, de fapt, este mult mai ușor 
decât vă închipuiți să aveți un impact pozitiv în casă!

Făcând copiii să se simtă în siguranță
În familie avem grijă unii de alții. Ne simțim mai în siguranță când suntem împreună. Iar 
dacă unul dintre noi este îngrijorat de ceva, acest lucru ne poate afecta pe toți. Dorim 
să oferim sugestii, recomandări și inspirație care să încurajeze rutinele și interacțiunile 
familiale care îi fac pe copii să se simtă în siguranță din punct de vedere psihic și fizic.

Oferindu-le copiilor posibilitatea de a alege
Cu toții ne simțim mai bine când deținem controlul. Dar uneori (poate chiar de multe 
ori), ceea ce vor copiii să facă și ceea ce doresc părinții lor de la ei diferă foarte mult.
Dacă îi lăsați pe copii să aibă puțin control asupra vieții lor poate fi cu adevărat bine 
pentru ei. Îi învață responsabilitatea și impactul deciziilor. Dorim să oferim părinților 
sugestii pentru utilizarea posibilității de a alege ca modalitate de a-i ajuta pe copii să fie 
mai fericiți și să aibă mai multă încredere în ei înșiși.



Muncind în echipă
Să lucrați împreună poate fi o modalitate distractivă de a face treburile acasă și de a 
evita certurile legate de sarcinile gospodărești. De asemenea, îi ajută pe copii să învețe 
cum să lucreze împreună cu alții, o abilitate excelentă care este bine să fie dobândită de 
timpuriu în viață. În special în cazul copiilor mai mici, va trebui probabil ca părinții să facă 
cea mai mare parte din activitate în locul lor. Dorim, însă, să oferim idei și recomandări 
părinților pentru a introduce munca în echipă și pentru a le permite copiilor să se simtă 
mândri de ei pentru că au ajutat.

Dezvoltând încrederea
A le oferi copiilor responsabilitate și a le permite să preia controlul asupra anumitor 
lucruri este o modalitate excelentă de a dezvolta încrederea dintre părinte și copil. De 
asemenea, le va spori încrederea în sine atunci când vor îndeplini sarcinile cu succes. 
Dorim să oferim părinților sugestii care să-i încurajeze pe copiii lor să preia conducerea 
și să aibă încredere în abilitățile lor.

Având grijă de dv. 
În calitate de părinți, deseori ne îngrijorăm în privința lucrurilor care ne afectează copiii, 
însă este la fel de important să avem grijă și de noi. De aceea, avem o mulțime de 
sugestii privind starea de bine atât pentru dv., cât și pentru copiii dv. Și dacă vreodată 
simțiți că este prea mult, amintiți-vă că nu sunteți singuri. Există o mulțime de posibilități 
de a vă susține, așa că să nu vă fie teamă să cereți ajutorul. Discutați cu cineva în care 
aveți încredere sau sunați la GP-ul dv.



Sugestii și idei pe care le puteți încerca
Există o mulțime de lucruri mărunte pe care le puteți face ca familie pentru a ajuta la 
sporirea stării de bine a familiei dv. Partea bună este că aceste lucruri pot fi cu adevărat 
simple, cum ar fi să-l lăsați pe micuț să-și aleagă singur pijamalele la culcare sau chiar 
să-l lăsați să-și pregătească singur ghiozdanul. Oferindu-i copilului dv. posibilitatea 
de a alege îi dezvoltă încrederea în sine și va ști că aveți încredere în el. Respectarea 
acestor mici rutine și oferindu-i copilului dv. ceva mai multă responsabilitate este foarte 
important pentru dezvoltarea și fericirea lor. Și este destul de bine și pentru dv.

Munca în echipăPlanificarea meniului pentru 
cină împreună cu copilul dv. 
Acest lucru îl poate face să se 
simtă în siguranță, să-și dezvolte 
încrederea în sine și să-i confere 
mai multă responsabilitate. 
Îi puteți cere părerea despre 
legumele pe care ar dori să le 
adauge sau poate chiar îl puteți 
lăsa să aleagă desertul! 

Scurte conversații
Chiar înainte de cină, ce-ar fi să-l întrebați pe copilul dv. despre ce ar dori să vorbească, apoi mențineți discuția centrată pe lucrul respectiv. Acest lucru îl ajută să se controleze mai bine în timpul mesei, promovând sentimente de calm.

Responsabilitate

Înainte de ora mesei, fie că 

este vorba de micul dejun, 

de prânz sau de cină, oferiți-i 

copilului dv. instrucțiuni 

clare cum să așeze farfuriile 

și tacâmurile pe masă. El 

poate fi responsabil cu pusul 

mesei și unde să se așeze 

fiecare.

Încercați să stați împreună 
cu copilul dv. în fiecare 
zi, pe o scurtă perioadă 
neîntreruptă de timp. 
Urmăriți-l, observați ce 
face și arătați-i că sunteți 
interesat(ă). Acest lucru îl va 

ajuta să vadă că interesele și 

nevoile lui sunt importante.

Interes

Ordine
Chiar și ordinea în care își 

pune încălțămintea îl poate 

ajuta pe copilul dv. să se 

simtă în siguranță. Dacă 

începe cu piciorul stâng de 

fiecare dată, apoi face la fel 

de fiecare dată, acest lucru 

îi conferă puțin calm.

Sugestii

Puteți citi toate sugestiile  

noastre utile pentru toate grupele 

de vârstă la 

Parentclub.scot 
Rămâneți conectat(ă) pe 

rețelele de socializare și urmăriți 

#FamilyWellbeing pentru cele mai 

recente știri și instrumente.


