
 
 

 
 

 

 

ODGOVORNO RODITELJSTVO ZA SRETNIJE 

DJETINJSTVO 

 

 

 

( ciklus 4 edukativne radionice ) 

I. Stilovi roditeljstva 

II. Odgovorno roditeljstvo, poticajan roditelj 

III. Mjere rane pomoći obiteljima u riziku 

IV. Druženje djece i roditelja 

 

 

Voditeljice:  

Tajana Horvat 

Marija Vuković 

Anja Horvat Plantosar 

 

 

Kneževi Vinogradi, studeni 2013. 



Odgovorno roditeljstvo za sretnije djetinjstvo 

2 
 

Uvod 

 

Uloga roditelja u 21. Stoljeću se znatno promijenila u odnosu na roditeljske uloge prethodnih 

stoljeća, zapravo, nikada više nije bila poljuljana i stavljena na kušnju. Roditelji su danas pod 

povećalom, pod većim pritiskom i većim očekivanjima nego prije. Problem odgovornosti, 

neujednačenosti roditeljskih stilova unutar pojedinih obitelji, izazovi koji su postavljeni pred 

pojedince, odnos roditelja prema djeci, jednih prema drugima,svakodnevne obveze kojima su 

pretrpani sve je to dovelo i instituciju braka i obitelji u jedan nezavidan položaj. 

 Današnja djeca žive u svijetu koji se razlikuje od onoga u kojemu su odrastali njihove 

majke i očevi. Stoga su današnji roditelji suočeni s izazovima ponovnog promišljanja, a u 

određenim situacijama i ponovnog savladavanja procesa odgoja djece. Cilj ovog ciklusa 

radionica jest roditeljima ponuditi smjernice za razumijevanje njihovih odgovornosti kao 

roditelja u 21. Stoljeću.  

 Bit roditeljstva je naučiti surađivati, kroz davanje i primanje između djeteta i roditelja, 

ali i u tome da roditelji poštuju djetetov i vlastiti integritet. Poznato je da su neka roditeljska 

ponašanja dobra za djecu. Djeca, upravo kao i odrasli, najbolje surađuju s ljudima koji se 

prema njima odnose ljubazno, s poštovanjem, razumijevanjem i koji priznaju da su oni 

također osobe.  

 Svaki roditelj želi biti dobra majka ili dobar otac svojem djetetu. No, to je ponekad 

teško postići. Roditeljstvo, osim što je radosno i ugodno iskustvo, može biti i vrlo stresno.  

 Mnogi roditelji dijele svoje vrijeme i energiju na različite obveze (npr. posao, briga o 

djeci, briga o starijim članovima obitelji). Vrijeme provedeno s djecom je vrlo dragocjeno – 

prolazi brzo i ne može se vratiti. Pozitivno roditeljstvo iziskuje vrijeme  koje bi djeci i 

roditeljima omogućilo da budu zajedno. Iako je to posebno važno u najranijim godinama 

djetetova života, ne smijemo zaboraviti da i tinejdžeri također trebaju roditelje koji će biti tu 

za njih.   

 Djecu danas doživljavamo kao osobe s vlastitim pravima, a ne kao vlasništvo svojih 

roditelja. Djeca su kompetentna i sposobna, ali ipak trebaju zaštitu i vođenje kako bi u 

potpunosti uživala u svojemu djetinjstvu i postali odrasli ljudi koji će dobro funkcionirati u 

društvu. Smatra se kako je najvažnija sposobnost roditelja da djeci osiguraju sljedeće: 
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 Osnovnu njegu 

Osigurati zadovoljavanje fizičkih potreba djeteta, na primjer, potrebu za hranom, 

toplinom,  zaštitom, higijenom, prikladnom odjećom i medicinskom zaštitom;  

 Sigurnost 

Osigurati sigurnost djeteta štiteći ju ili ga od zla ili opasnosti, kako kod kuće, tako i 

izvan nje;  

 Emotivnu toplinu 

Osigurati djetetu emotivnu potporu i osjećaj vlastite vrijednosti;  

 Stimulaciju 

Stimulirati djetetovo učenje i intelektualni razvoj kroz razgovor, hrabrenje i 

uključivanje u njezinu ili njegovu igru te promicanje njezinih ili njegovih obrazovnih 

mogućnosti;  

 Vođenje i granice 

Osigurati vođenje i granice i pokazati djetetu kako da se primjereno ponaša;  

 Stabilnost 

Dosljedno pružati emotivnu toplinu, reagirati na dijete i osigurati joj ili mu kontakt s 

ljudima koji  su joj ili mu važni.   

Svaki roditelj želi biti dobra majka ili dobar otac svojem djetetu. No, to je ponekad teško 

postići. Roditeljstvo, osim što je radosno i ugodno iskustvo, može biti i vrlo stresno.  

Također je od životne važnosti da roditelji nađu vremena za brigu o sebi kao o odraslim 

osobama, da posvećuju pozornost vlastitim potrebama za intimnošću, druženjem i 

rekreacijom. Kako bi njihovo roditeljstvo bilo učinkovito, kako bi djetetu osigurali kontakt, 

podršku i vodstvo, roditelji trebaju pomoć i potporu.  

Roditelji mogu puno naučiti kroz dijeljenje svojih iskustava s drugim roditeljima, prijateljima 

i obitelji. Također se mogu obratiti profesionalnim službama koje će ih izravno (npr. 

edukacija o roditeljstvu) ili neizravno (npr. terapija za parove) podupirati u njihovoj 

roditeljskoj ulozi. Zatražiti pomoć znak je odgovornosti, ne slabosti.  

UN-ova Konvencija o pravima djeteta – alat za djecu i roditelje 

Vijeće Europe promiče prava djeteta (Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 

i Europska socijalna povelja i dopunjena Europska socijalna povelja) i u potpunosti ispunjava 

obveze iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta čije su potpisnice sve njegove zemlje članice.  
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Konvencija o pravima djeteta:  

 Vidi dijete kao subjekt prava i postavlja standarde za države, odnosno za zemlje, o 

pravima koje bi one trebale jamčiti djeci mlađoj od 18 godina. Neke od obveza u 

izravnoj su nadležnosti država, dok se druge odnose na djetetove roditelje ili zakonske 

staratelje;  

 Dodjeljuje roditeljima ili djetetovim zakonskim starateljima primarnu odgovornost za 

odgoj i razvoj djeteta i navodi kako bi najbolji interes djeteta trebao biti njihova 

osnovna briga. To znači da bi roditelji kao prioritet roditeljstva trebali izdvojiti 

dobrobit i razvoj svojega djeteta;  

 Zahtijeva od država da priznaju odgovornosti roditelja i da im pruže potporu u 

podizanju njihove djece;  

 Zahtijeva od država da interveniraju kako bi zaštitile dijete u slučaju zapostavljanja ili 

zlostavljanja. 

UN-ova Konvencija o pravima djeteta i vizija roditeljstva 

Konvencija uključuje djetetovo pravo na zaštitu (npr. da se prema njoj ili njemu odnosi 

nenasilno) i njezino ili njegovo pravo na sudjelovanje (npr. poštivanje djetetovog mišljenja). 

Ona također naglašava važnost dostizanja razvojnog potencijala za svako dijete, odnosno da 

dijete bude onoliko uspješno koliko to može, te priznaje da se djeca razvijaju kroz određeno 

vrijeme i imaju različite potrebe u različitim fazama njihovog života. Različiti aspekti 

Konvencije znače da bi roditelji djeci trebali osigurati odgoj i brigu , formirati i prihvatiti ih 

kao ljude s vlastitim pravima i hrabriti ih da se ponašaju kao osobe.  

Pozitivno roditeljstvo uključuje sljedeća roditeljska ponašanja i vrijednosti:  

 Brižno ponašanje znači odgovaranje na djetetovu potrebu za ljubavlju i sigurnošću. 

Dijete treba prihvaćanje, osjetljivost na njegove odgovornost, uključenost i podršku. 

Roditelj djetetu može pokazati naklonost i radost, utješiti ju ili ga kada je tužno ili 

potreseno, razgovarati s njom ili njim o stvarima koje ju ili ga brinu, zadržati pozitivan 

emotivni ton kod kuće te joj ili mu pružiti osnovnu njegu i sigurnost. Sve ovo djetetu 

omogućuje da istražuje svijet i vrati se roditeljima kada osjeti zabrinutost ili tugu.  

 Struktura i vođenje pružaju djeci osjećaj sigurnosti i predvidljivosti. Pomažu djetetu 

da prihvati odgovornost za svoje ponašanje, da postane svjesno potreba drugih i da 

razvije samokontrolu. Kako bi to postigao, roditelj  mora djetetu pomoći da shvati što 
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su standardi, mora postaviti razumne i primjerene granice te mora voditi računa o 

djetetovim mišljenjima i reakcijama. Roditelj također mora imati uredan (ali ne krut) 

svakodnevni raspored, s redovitim terminima i obrascima za obiteljske aktivnosti. 

Vrlo je važno biti fleksibilan i razgovarati i pregovarati s vašim djetetom u svim 

fazama njezinog ili njegovog sazrijevanja.  

 Priznavanje se odnosi na potrebu svakog djeteta da ju ili ga se vidi, čuje i cijeni kao 

osobu. To od roditelja zahtijeva da pokažu interes za svakodnevna iskustva vlastitoga 

djeteta te da ju ili ga saslušaju, pokušaju razumjeti njezino ili njegovo mišljenje i 

pomognu joj ili mu da izrazi osjećaje. To također znači dozvoliti djetetu pravo glasa i 

omogućiti joj ili mu aktivnu ulogu u obiteljskom životu i donošenju odluka.  

 Osnaživanje se odnosi na jačanje osjećaja sposobnosti vašeg djeteta, na njezin ili 

njegov osjećaj osobne kontrole i mogućnosti da utječe na stavove i ponašanje drugih. 

Roditelji se mogu usredotočiti na djetetove sposobnosti i pokazati vjeru u njezine ili 

njegove potencijale. Osim toga, roditelji mogu stvarati prilike u kojima dijete uči, 

stječe nova iskustva i društvene veze. Sva djeca imaju faze u kojima se više ponašaju 

kao odrasli, ali i one u kojima se vraćaju oblicima ponašanja mlađe djece. Bitno je da 

ih roditelji za trajanja tih faza podržavaju i pomažu da prijeđu u sljedeću fazu razvoja.  

Ukratko, „roditeljstvo u najboljem interesu djeteta“ znači odgajati djecu na način da ona 

postižu najbolje moguće rezultate kod kuće, u školi, s prijateljima i u zajednici. Znamo da 

djeca daju najbolje što mogu kada im njihove majke i očevi pružaju toplinu i podršku, 

provode s njima dovoljno vremena, razumiju njihov život i ponašanje, očekuju od njih da 

poštuju pravila, potiču otvorenu komunikaciju i reagiraju na loše ponašanje razgovorom radije 

nego oštrom kaznom.  

Temeljne spoznaje odgovornog roditeljstva možemo sažeti u tri cjeline: 

 nema "savršenih roditelja" 

 ne postoji jedan, "pravi način", odgajanja djeteta / djece 

 ali ima načina kad odgoj djeteta / djece može biti lakši, manje naporan i uspješniji 

Dobri odnosi u obitelji neupitno utječu na razvoj djeteta. Stručnjaci preporučaju sustavnu 

suradnju roditelja i djece koji svoju djecu, pored ostaloga, upućuju u moralne norme 

ponašanja, uče ih obvezama i odgovornostima od najranijih dana. 
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Najvažnijim čimbenicima za odgoj djece smatramo međusobne odnose roditelja koji stvaraju 

atmosferu da dijete koristi roditelje kao uzor za svoje ponašanje i prilagođavanje u životu. 

Osnovni model ponašanja koji se razvija i formira u kući, nikada se ne gubi potpuno, već se 

samo upotpunjava. 

Nesklad i nesporazumi roditelja u odnosu na djecu najčešće se ogledaju u roditeljskoj svađi i 

povlađivanju djetetu kada nema jasnih granica u odgoju djece. Česta je situacija kad roditelji 

ne ostvaruju pozitivno odgojno ozračje (atmosferu) u obiteljskom odgoju pa dijete ima 

nepouzdane MODELE ZA OPONAŠANJE koji mogu dovesti do njegovog problematičnog 

ponašanja.  

Obiteljski odgoj i odgovorno roditeljstvo zahtijevaju veliku požrtvovnost, razumijevanje, 

ljubav i potporu, podršku članova obitelji i pomaganje djetetu, ali pri tome ne sputavati – 

ometati njihovu inicijativu. 

Roditelji prvenstveno trebaju osigurati djeci KVALITETU ODNOSA koja podrazumijeva 

predanost djetetu. Treba imati vremena za dijete (nije suština u količini, već u kvaliteti 

zajedno provedenog vremena). Svoju predanost pokazujemo kada dijete prihvaćamo ozbiljno, 

kao osobnost, koja je u nekim segmentima slična nama, ali nije ista. S djetetom treba razvijati 

odnos povjerenja. U odgoju valja postaviti jasne granice. Djecu treba učiti radu, štednji, 

strpljenju, odgovornosti, suradnji - pomaganju, odricanju od nečega. Treba ga podučiti da ono 

što daje daje i od srca. Pogrešno je zaduživati i činiti djecu ovisnima o nama (roditeljima). 

Što se osnovnih načela odgoja tiče kao roditelji, prvi i najvažniji odgojitelji, trebamo biti 

svjesni da prvenstveno odgajamo vlastitim primjerom. Pri tome nastojimo biti uzor (pozitivan 

primjer) svojoj djeci. Pazimo na organizaciju života (osobnog i obiteljskog), na kućni red. Što 

više se koristimo igrom kao metodom pomoću koje djeca najbolje uče. Navikavajmo djecu na 

rad; ne škrtarimo s pohvalama (priznanjima), ali u njima budimo objektivni – realni i 

umjereni. Djecu treba češće upozoravati. Budimo dosljedni u zahtjevima prema djeci, tražimo 

od njih ono što objektivno mogu učiniti, budimo umjereni i oprezni pri kažnjavanju, pri čemu 

tjelesno kažnjavanje treba izbjegavati. 

Neke od osnovnih roditeljskih pogrešaka u procesu odgoja djece ogledaju se u 

blagonaklonosti prema lošim postupcima djece (otvoreno ih odobravamo ili izostaje naša 

reakcija, što dijete tumači kao odobravanje). Nerijetko griješimo jer smo negativno usmjereni. 

Više govorimo o lošim primjerima, skloniji smo više uočavati - tražiti greške, a manje 
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primjećujemo i pohvaljujemo pozitivna, društveno prihvatljiva ponašanja. Nismo li ponekad 

pretjerano strogi ili im pružamo apsolutnu slobodu? Valja spomenuti i loš osobni primjer kada 

govorimo jedno, a radimo drugo, ali i nedostatak odgovornosti kada udovoljavamo svim 

željama i prohtjevima djeteta ili kočimo dječje osamostaljivanje. 

Roditeljski posao, pored ostaloga, sastoji od slijedećih dužnosti i odgovornosti: 

 volite ih  

 hranite ih  

 brinite se o njima kada su bolesni  

 igrajte se s njima  

 poučavajte ih  

 disciplinirajte ih  

 budite im životni uzor(i)  

Za što uspješnije obavljanje navedenih dužnosti potrebne su nam osnovne roditeljske vještine: 

vještina pažljivog slušanja i govorenja, dosljednost, strpljivost, samokontrola vlastitih emocija 

– ponašanja. 

Umjesto zaključka ili osnovne poruke roditeljima: 

 Nema ništa važnije od odgoja vlastite/djece. 

 Imajte dovoljno strpljenja u poteškoćama odgoja. 

 Razgovarajte mnogo i otvoreno s djecom. 

 Budite dobar primjer u svakoj prigodi (možda vas svaki trenutak ne slučaju, ali vas 

stalno promatraju). 

 Volite i njegujte svoju djecu. 

 Budite dobar suroditelj.  

Cilj radionica za roditelje: 

Glavni cilj je stvoriti poticajno okruženje u kojem roditelji s voditeljima radionica i s drugim 

roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe 

kao roditelja, načine na koje se odnose prema svom djetetu te druge moguće načine. Upoznaju 

se sa teorijskim/znanstvenim pogledima na pozitivnu interakciju roditelja i djeteta te na 

roditeljstvo koje je na dobrobit djeteta i roditelja. 
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 ohrabriti i potaknuti roditelje da razviju roditeljske kompetencije, bez da ih 

prosuđujemo i optužujemo, kritiziramo i opominjemo 

 roditeljima dati priliku da progovore o svojim doživljajima i iskustvu, da osvijeste 

svoje postupke i kvalitetu odnosa s djecom i razviju/povećaju svoje roditeljske 

kompetencije. 

 

Kome su namijenjene radionice? 

Radionice su namijenjene roditeljima djece osnovnoškolskog uzrasta.  

Koliko roditelja može sudjelovati? 

Na radionicama može sudjelovati 10-15 roditelja.To je optimalan broj za stvaranje povjerenja, 

neposredan angažman svakog roditelja i kvalitetno provođenje vježbi i aktivnosti. 

Koliko vremena ćemo provesti u traženju odgovora na pitanja: 

Postupam li dobro s djetetom? Kojem stilu roditeljtva pripadam? Jesam li strog ili preblag? 

Što mom djetetu zaista treba? Činim li dovoljno? Kako da radim ono što je najbolje za dijete, 

a da pritom ne zanemarim sebe? Predviđeno je 5  sati koji su raspodijeljeni u 4 susreta. 

U koje vrijeme?  

7.11.2013. u 17 h 

Tko vodi radionice? 

Anja Horvat Plantosar 

Marija Vuković 

Tajana Horvat 
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