Мариа Келер-Хамела

Помогни му на детето да ја прочита оваа мала книга:
•

Н
 е ја читај оваа книга одеднаш, прави паузи; децата можат да почувствуваат замор, може да
имаат проблеми со концентрацијата, потребно е да ја променат активноста;

•

Н
 абљудувај го детето, обрни внимание на знаците на немир. Ако е нервозно или немирно,
прекини го читањето некое време и причекај да се смири;

•

П
 риспособи ја брзината и редот на читање на главите со можностите на детето. Книгата не мора
да ја читаш глава по глава. Можеш да се навраќаш на одредени делови, кои на детето му беа
посебно интересни или на тие кои не ги разбрало.

Информации за родителите и старателите
Природно е родителот да е загрижен кога дознава дека неговото дете ќе дава изјава на суд. Многумина досега никогаш не биле
на суд и не знаат што ќе се случува. Исто така, не знаеме како да му помогнеме на детето во таква тешка ситуација. Малку да
се потсетиме на моментите кога сме биле вознемирени: посета на непознато место, град, кога првпат возевме автомобил и др.
Одењето на суд е несекојдневна работа и може да биде поврзана со голем стрес. Мора да знаеме дека за детето тој стрес
е уште поголем.
Запомнете:
•	На детето му е потребна Вашата поддршка. Во тешките моменти кажи му дека го сакаш и дека ќе го
придружуваш и поддржуваш;
•

Не се вознемирувај, не драматизирај! Потруди се со детето да разговараш мирно за да не му го пренесеш својот немир.

•	Ти можеш да бидеш загрижен/а за тоа како детето ќе одговара на прашањата во судот, а детето најмногу ќе се плаши на пример,
од тоа што нема да знае што да направи доколку му се оди во тоалет;
•	Може да се случи да го чекаш почетокот на судењето во ходникот заедно со обвинетиот или неговото семејство. Детето
може да го познава обвинетиот, може да се плаши од него. Заштитувај го од силните возбудувања и коментари! Најдобро
седни подалеку.
•	Ден пред судењето оди со детето на прошетка, поиграј си со него, направете заедно нешто пријатно. Погрижи се да
е наспано и најадено. Размисли, можеби вреди да понесеш со себе нешто за јадење и пиење.
•

Почетокот на судењето понекогаш може да се одложи, земи за детето играчка или книга!

•	Кога детето ќе излезе од судницата, поразговарај со него за тоа како се чувствува, концентрирај се на неговите чувства, не
прашувај што точно кажало!
•

Покажи му на детето љубов и внимание, гушни го!

Доколку се сомневаш и не знаеш како да му помогнеш на своето дете, поразговарај со искусно лице, на пр. со психолог, терапевт
и сл. Запомни, твојата смиреност делува и на детето!
Доколку си родител или судски старател, имаш права кои е добро да ги знаеш и да ги искористиш!
Запознај се со судските процедури! Знаејќи што можеш да очекуваш и разбирајќи ги процедурите, полесно ќе ти биде да му ја
објасниш на детето ситуацијата во која се нашло.

Книгата е напишана за помали деца на возраст од 5 до 11 години, кои ќе даваат изјава
како сведоци во Кривичниот суд. Наменета е за децата на кои им е нанесено зло и врз кои
е направено злосторство или тие биле сведоци на злосторство. Информациите кои ги
содржи оваа книга имаат за цел да го запознаат детето за ситуацијата со која ќе се сретне во
судницата и да го подготват за учество во судската расправа.
Да се биде сведок или жртва на злосторство, а потоа да се учествува во судската расправа
е многу тешко искуство за возрасни луѓе, а уште потешко за децата. Детето не ги разбира
правните процедури кои се одвиваат, се плаши од новите ситуации и непознатите лица.
Се срами да зборува за тоа што му се случило. Понекогаш се чувствува виновно, изгубено,
уплашено и напуштено, се плаши дека нема да ги исполни очекувањата на возрасните.
На помалите деца при читањето на оваа книга ќе им биде потребна помош од родителите
или старателите. Поголемите деца, кои веќе ја совладале вештината на читањето, можат да
ја читаат книгата самостојно. Но возрасните би требало да им прават друштво и во случај на
потреба да им одговорат на различните прашања и сомнежи.
Публикувањето на книгата е поддржано од:

