
Doporučení pro rodiče
Co dělat doma v náročném období
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 Najděte pevné body, které se nemění

Rituály mají v rodině svůj význam a pomáhají udržet pocit bezpečí a
stability. Může to být společné jídlo, ale i procházka nebo jiná
pohybová aktivita o víkendu.

Tip: Když se s dětmi kvůli práci celý den nevidíte, dejte si pevný čas 
ráno nebo večer, kdy se jako rodina na chvíli sejdete u čaje a povíte 
si o svém dnu. 

 "Nevím" je také odpověď

Je potřeba podávat informace, ale pokud nedokážete odpovědět,
děti upřímnost ocení. Mluvte se svými dětmi (i ti nejmenší vnímají
váš neklid) a mají-li úzkosti, uklidněte je.
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 Všímejte si jiného chování vašeho dítěte

Je důležité, aby si i rodiče ve své zátěži všimli změněného chování svého
dítěte. Mohou to být časté zdravotní problémy (bolesti břicha, hlavy,
zvracení, nechutenství…), nezájem o komunikaci v rodině, více než 3
hodiny denně hraní her na počítači, ukládání spánku až kolem půlnoci a
často i později, špatné ranní vstávání, zvýšená mrzutost, zamlklost,
podrážděnost na běžné požadavky a nepozornost, časté projevy smutku a
ztráta zájmu o vzdělání.

 Nejste na to sami - zkuste delegovat

Už nevíte, co vymyslet? Starší děti mohou na každý den připravit jiný
program. Když jsou doma i větší děti, mohou si rozvrhnout, že v pondělí
bude vymýšlet program pro rodinu máma… děti se zapojí, navrhnou hry,
procházku, vaření oblíbeného jídla - celá odpovědnost není jen na rodiči.

Tip: Zapojte děti do vymýšlení, aby se do jednotlivých výzev rády zapojily,
např. každý si po jídle umyje svůj talíř nebo 1 den v týdnu bude probíhat
“úklidová dopolední soutěž”. Každý den si na společnou nástěnku/lednici
napište, co se vám povedlo.
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 Zůstaňte s rodinou v kontaktu

Co dělat, pokud nestíháte své děti budit nebo uložit do postele kvůli
práci? Vyměňte si s nimi každý den vzkaz, který potěší a zahřeje u
srdce.

Tip: Můžete si doma vytvořit nástěnku. Děti mohou napsat milý
vzkaz před spaním, abyste ho našli, když přijdete z práce, vy
můžete napsat milý vzkaz dětem než odejdete do práce. Můžete
také zavést SMSky na dobré ráno/dobrou noc.

 Zastavte se

Přestaňte na chvíli dělat to, co děláte, a zamyslete se nad tím, co je
pro vás v tuto chvíli prioritou. Může něco počkat? Dá se něco odložit
na zítra? Nádobí počká a pračka neuteče.

Tip: Zastavte se, zhluboka se nadechněte. Uvědomte si kontakt
chodidel s podložkou. Protáhněte se a uvědomujte si své tělo,
vnímejte, kde je napjaté a jak povoluje.

 Mediální dieta

Naordinujte si mediální dietu. Není třeba neustále sledovat SMSky
nebo sociální sítě v mobilu či tabletu
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 Každý den si najděte čas pouze pro sebe 

Domluvte si s rodinou, že 15 minut po večeři budete věnovat jen a
pouze sobě a potřebujete, aby vás nikdo nerušil. Je v pořádku říct
dětem, že teď rodič potřebuje svůj prostor, děti tuto informaci dokáží
pochopit.

Tip: Mladším dětem můžete říct konkrétní čas, např. “dokud budu mít
před sebou tento hrnek s kávou, tak mám čas pro sebe a potom se ti
zase budu věnovat”.

 Zaveďte do života ranní a večerní rituál 

Při ranní nebo večerní hygieně vnímejte, že smýváte nejen nečistoty z
pleti, ale také stres a starosti. Užijte a vylepšujte si svůj rituál. Dopřejte
si dnes o 5 minut delší teplou sprchu nebo pořádnou horkou koupel.
Dejte si do mlýnku novou, voňavou kávu.

Tip: Pěstujte v sobě vděčnost, zopakujte si pro sebe na konci dne 3 
věci, které se vám dnes podařily nebo vás potěšily, mohou to být i 
maličkosti. Můžete si vytvořit deník vděčnosti, do kterého si zapíšete 
střípky každodenních vděčností.
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 Děláte dost - už teď jste superhrdinové

Žádná věc, kterou děláte pro svou rodinu, partnera, děti nebo pro
sebe, není samozřejmostí. Děláte, co je ve vašich silách. I tak ale
můžete zažívat pocity nedostatečnosti, selhání, přetížení, nebo
bezmoci. Pěstujte laskavost vůči sobě, a když se něco nepovede,
nevěšte hlavu. A nezapomeňte, že požádat o pomoc není známkou
slabosti.

Tip: Pokud se vám něco nepodaří, řekněte sami sobě to, co byste 
řekli svému nejlepšímu příteli.


