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Зашто је важно видео саветовање? 
Пандемија ковида-19 утицала је на то да се подршка породицама сада не пружа на уобичајени 
начин, посетом породици, него путем видео-конференција, што је један од ефикаснијих начина 
пружања подршке када директни контакти из неког разлога нису могући. За неке стручњаке 
овај начин пружања подршке представља новину, а временом постаје рутина која, захваљујући 
технолошким могућностима, доноси и нове изазове и нова задовољства. 

Предности коришћења савремених технологија огледају се у томе што професионалци и на 
даљину могу да пружају подршку детету у природном окружењу породице, а родитељи и чланови 
породице овај вид контакта и заједничког рада могу да уведу у свакодневне активности 
породице.

Ви сте, као примарни пружалац подршке, важни и детету и породици! На овај начин, било да сте 
из дома здравља или из предшколске установе, имате прилику да и даље уз васпитача (уколико 
дете похађа вртић) будете уз породицу којој пружате подршку. 

Користећи неку од апликација за видео и аудио комуникацију, као што су Zoom, Skype, Viber 
и сл., можете да очувате контакт са породицом, да сачувате претходно изграђен однос и да 
наставите са подршком која је у ванредним околностима веома потребна. Такође, на овај 
начин можете да започнете пружање подршке породици када постоји спремност, сагласност 
и технички услови на обе стране. Као и током уобичајене посете породици, са породицом 
можете да размењујете информације, можете да прикупљате информације о породици, да 
сазнате шта брине чланове породице, какве су њихове снаге, можете да опсервирате породицу, 
да планирате и да јој пружате подршку, да заједно са породицом учествујете у постављању 
циљева, планирању стратегија и интервенција, у праћењу постигнутих резултата и у коришћењу 
рутина као прилика и ситуација за учење.

Овај кратки водич је подсетник на све оне кораке које сте ви, као стручњак у породично 
оријентисаној раној интервенцији, примењивали у директним сусретима са породицом, а 
примењиваћете их и сада – на даљину и уз помоћ технологије.
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Опште информације
Пре него што започнемо рад на даљину морамо се припремити. То пре 
свега подразумева припрему опреме (техничка припрема) и припрему 
окружења; корисно је ако се коришћење опреме и интернета најпре 
испроба и провежба са колегама. Када се уверите да опрема коју 
користите функционише, и ви ћете се осећати боље и сигурније.

У току разговора водите рачуна и о вербалној и о невербалној 
комуникацији, тј. о својим гестовима, мимици, положају тела. 
Вежбајте са пријатељима и колегама да користите платформе за 
видео-конференције како бисте се осећали сигурније и комфорније 
када је реч о техничким питањима. 

У случају да је примарни пружалац подршке сарадник из предшколске установе и да дете 
тренутно или дуже време не похађа вртић из неког разлога (укључујући епидемијске мере), 
такође се радом на даљину може пружати подршка, пратити напредак у остваривању плана 
подршке и циљева за дете и породицу. У том случају место са ког се јавља примарни пружалац 
подршке из вртића најчешће је канцеларијски простор (или приватно окружење ако је време 
сурета ван радног времена вртића). Динамика сусретања се такође договара са породицом а 
начин рада је мало измењен, обзиром да у вртићу примарни пружалац подршке није васпитач 
детета већ неко од стручних сарадника (психолог, дефектолог, логопед). Примарни пружалац 
подршке у вртићу је у великој мери усмерен на рад са васпитачима детета, прати како се 
породични приоритети и циљеви (дефинисани планом подршке) остварују у вртићу и подржава 
васпитаче са циљем да се тај план у породици и у вртићу реализује уједначено. Зато ће када је 
потребно (можда и увек) у овим сусретима на даљину са породицом учествовати васпитач/и 
детета, уз сагласност породице. 

Контакт са породицом
Пре састанка припремите се за разговор са породицом. Проверите информације које имате, 
покушајте да дођете до других информација о променама које су се десиле у животу породице. 
Нису све породице једнако спремне да користе технологију. Док ће неке лако прихватити овакав 
вид сарадње, за друге он може да представља извор стрепње, збуњености и забринутости. 
Породицама које нису расположене да прихвате овакав начин рада понудите контакт путем 
телефона, 
мејла или на неки други начин који им одговара. Ставите им до знања да сте ту за њих, да могу да 
вас позову, да им информације или активности које ће бити корисне за дете можете проследити 
и на неки други начин (нпр. објасните породици да може да сними и проследи вам видео-снимке 
или фотографије активности детета или неких ситуација у рутинама, а да ћете им ви пружати 
подршку дајући коментаре и повратне информацију; ово значи да се кућна посета неће одвијати у 
реалном времену, већ одложено, али ће породица ипак добити потребну подршку).
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Као и у директној комуникацији са родитељима, и сада је неопходно да утврдите када им највише 
одговара да закажете видео-позив. Проверите с њима распоред обавеза, да ли је техничка опрема 
слободна у то време (понекад други чланови породице имају потребу користе опрему, нпр. ако 
друго дете мора да прати онлајн наставу) и ко може да присуствује. Заједнички направите план 
сусрета и тема за заједнички рад. 

Разговор са породицом
Имајте на уму да посете представљају прилику да поделите своје знање, стручност и поверење 
са породицом и да градите узајамни однос и поврење што може да има дуготрајан допринос тој 
породици. То је такође прилика да проверите шта је за породицу био или још увек јесте највећи 
изазов у ситуацијама онлајн подршке и да ли постоји начин да им пружите подршку у вези с тим.

На самом почетку питајте породицу за дозволу да снимите разговор те да ли је сагласна да се 
снимак подели са другим члановима тима. Тако ћете имати материјал који можете да поделите 
са другим члановима тима, а снимак може да послужи и као полазна основа када будете радили 
ревизију плана и евалуацију постигнутих резултата.

Наговестите да дужина састанка зависи од плана рада/разговора, 
али да састанак не треба да премаши планирани оквир од 60 
минута. Будите флексибилни и пратите потребе породице. 

Пре него што се осврнете на план разговора, проверите 
са присутнима да ли се добро чујете и видите, дајте 
предлоге како да се подеси оно што је потребно 
да бисте се добро чули и видели и нагласите да у 
сваком тренутку, ако је потребно, могу да вам се 
обрате ради подешавања платформе.

Након поздрављања питајте за све чланове 
породице и за остале за које знате да имају 
важно место у њиховом породичном животу. 
Пажљиво слушајте, будите заинтересовани, 
покажите да вас занима оно што вам говоре и 
делите са њима њихове бриге и радости. 

Може се десити да је дошло до промена у 
функционисању породице (промена посла, промена 
обавеза, болест итд.), па упитајте и за промене које се 
дешавају у њиховом ужем и ширем окружењу, односно како 
је то утицало на функционисање породице. 

Будите спремни на могуће прекиде услед слабе интернет везе или на то да ће разговор прекидати 
и ометати друга деца у кући или нека дешавања. Важно је да останете фокусирани, да имате на 
уму да су породице различите, као и видео посете. 
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Породично оријентисана рана интервенција на даљину
Стручњак из тима за рану интервенцију (обично је то примарни пружалац услуга) може, користећи 
платформу за видео-конференције, са члановима породице да обави интервју који се заснива на 
рутинама.

Кроз разговор са члановима породице примарни пружалац услуга добија податке о особама 
које чине породицу, које је окружују и које породици пружају подршку. Ове информације служе 
за израду еко-мапе коју примарни пружалац црта током разговора. За цртање мапе можете 
користити белу таблу или неки други алат за заједнички рад на екрану. Ако еко-мапу цртате на 
папиру, подесите камеру да се види шта цртате. Када завршите са цртањем еко-мапе, поделите 
слику на екрану или покажите нацртану мапу породици, сликајте је и проследите им је. Објасните 
породици сврху еко-мапе и како ће је користити у даљем раду. Питајте чланове породице шта 
мисле о еко-мапи која је припремљена за њих. 

Белешке о ономе што брине родитеље могу се током разговора записивати електронски на белој 
табли, у word документ, помоћу неког другог алата за бележење или ручно. Белешке се могу 
делити на екрану или послати породици. Главне разлоге за бригу које изнесе породица можете 
обојити другом бојом.

Ови подаци ће послужити за израду индивидуалног плана подршке породици; тај план ће се 
израдити на следећем састанку, коме ће присуствовати чланови тима и родитељи. Састанак се 
такође може заказати путем платформе за видео-конференције. Састанак се заказује у договору 
са родитељима, у време када то њима одговара и уз позивање оних за које родитељи сматрају 
да треба да присуствују том састанку. 

Кућна посета
Виртуелна кућна посета реализује се на исти начин као посета у реалној ситуацији и у директном 
контакту са породицом. Породици ће можда одговарати да се видео-посета одржи у различито 
време од оног када сте раније одлазили у посету или у време неке друге рутине за коју се сада 
одлучила. Због тога се претходно морате договорити са породицом о времену одржавања посете. 
Флексибилност је потребна и када је у питању дужина трајања виртуелне посете, јер ће породица 
можда пожелети да учествујете у 
некој рутини (или да посматрате 
рутину) која ће трајати дуже/краће 
него што је уобичајено. 

Замолите родитеље да вам пред 
камером покажу како су нешто 
урадили или шта је дете у стању да 
уради, наравно, ако је то могуће. 
Прокоментаришите оно што видите, 
потрудите се да истакнете оно што 
је било добро, похвалите родитеље Контакт са породицом на даљину
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и дете, као и остале који учествују у састанку, објасните зашто је важно то што су урадили и шта 
се све постиже на тај начин. Имајте на уму да одрасли уче тако што примењују ранија и практична 
искуства те је неопходно да имају информације о томе због чега је нешто битно и шта се тиме 
добија. Невербалном комуникацијом (климање главом, осмех, покрети рамена, руку) покажите 
да их пратите и да их слушате. Избегавајте нагле покрете тела и немојте прекидати родитеље 
док говоре. Ако није било битнијих помака у односу на прошлу посету или ако је дошло до неких 
непредвиђених ситуација и регресије, покажите разумевање, не осуђујте, не критикујте, већ 
понудите да заједно пронађете начин да се то превазиђе. 

На крају питајте родитеље како су се осећали током видео-посете, који је део рутине или стратегија 
добро протекао током посете, шта би они желели да буде другачије, да ли се дете понашало 
уобичајено или је било нечег новог у његовом понашању, да ли им одговара да овако наставите.

Као и приликом редовне кућне посете, виртуелна посета подразумева да се договорите на чему ће 
се радити до следећег сусрета и шта су наредни кораци. Упишите то у образац плана који делите 
са породицом и који прослеђујете породици.

Савети за вашу рефлексију
Размислите о следећим питањима: Шта је било добро током састанка? Шта сте могли другачије 
да урадите? Чиме сте задовољни, а чиме нисте? Како сте мотивисали родитеље да сарађују с 
вама? Како то може да утиче на њихово даље бављење дететом? Како знате да су родитељи 
учествовали и доносили одлуке и да су независни у одлучивању? По чему знате да ли је посета 
успела? Забележите идеје које имате.

Погледајте снимак са колегама (наравно, ако имате дозволу родитеља за то), питајте их за 
мишљење и разговарајте са њима о посети. 

„Највеће изненађење за мене је то што сам у стању да са породицама 
успоставим односе на даљину који су подједнако јаки као и односи 
које успостављам са породицама које лично посећујем. Не могу да 
верујем колико се осећам повезан са неким од породица које никада 
нисам лично срео! Прилично је то невероватно.”

Члан тима за ране интервенције

„Није важно где подржавате породицу, 
већ како пружате подршку.”

McWilliam (2020)
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