
ПОРОДИЧНО
ОРИЈЕНТИСАНЕ
РАНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ



РАНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Првих 6 година живота су веома
важне за свако дете! Тада деца уче
брже него икада касни�е у животу. У
овом периоду деца стичу бро�на
искуства и уче многе вештине. Важно
�е да осигурамо да свако дете доби�е
прилику да искористи ова� период на
сво� �единствен начин.

РАНО ДЕТИЊСТВО

Сво� деци �е потребна подршка за
учење, раст и разво�. Деч�и раво� може
бити врло различит у темпу и
редоследу остваривања потенци�ала
са ко�има дете располаже. Ипак,
посто�е неке правилности и
очекивања, па тако разво� може да
има неке мање очекиване токове,
засто�е или одступања. Када разво� у
раном узрасту не иде очекиваним
токовима, важно �е што рани�е
укључити додатну подршку за дете и
породицу. Подршку у раном узрасту
зовемо раном интервенци�ом. 

Интервенци�е на�боље
фукнционишу када су уклопљене у
свакодневни породични живот. Још
боље фукнционишу када чланови
породице, васпитачи и други људи
ко�и брину о детету раде исте
активности или има�у за�едничке
стратеги�е и циљеве. 

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ДА РАНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ БУДУ
ПОРОДИЧНО
ОРИЈЕНТИСАНЕ? 

Када се подршка пружа у
на�природни�ем окружењу за дете – у
породици и у вршњачко� за�едници, и
када родитељи и стручњаци оствару�у
партнерску САРАДЊУ и  ЗАЈЕДНО
трага�у за на�бољим начинима за
подстицање деч�ег разво�а говоримо о
интервенци�ама ко�е  су породично
ори�ентисане.

ШТА СУ ТО ПОРОДИЧНО
ОРИЈЕНТИСАНЕ РАНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

КО МОЖЕ  ДА УПУТИ ДЕТЕ И
ПОРОДИЦУ У РАНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ?

 Ви сами, не треба Вам упут! Ако сте
забринути да се разво� детета не одви�а
као код вршњака, да дете касни у
достизању вештина ко�е су вршњаци
усво�или, или да се разви�а на другачи�и
начин , довољно �е да дођете сами у
Разво�но саветовалиште.

 Ако педи�атар посумња да посто�и
одступање у разво�у добићете савет да
се �авите у Разво�но саветовалиште.

 Савет да се �авите у Разво�но
саветовалиште могу Вам дати и
васпитачице или други запослени у
вртићу.

У Центру за соци�ални рад стручњаци
Вас такође могу усмерити да се �авите у
Разво�но саветовалиште.




