
 
 
 

UPUTSTVO ZA PROTOKOL KARTICU 

Kartica PRVE POMOĆI je protokol u 5 koraka za omladinske radnike koji rade sa mladima u 
distresu. Svaki omladinski radnik može imati karticu u svom novčaniku ili džepu i uvek se može 
osloniti na nju i osećati se ugodnije znajući da je tu. Efekat kartice je u osnaživanju omladinskih 
radnika da se uvek osećaju bezbedno i spremno da podrže mlade u distresu. Kartica ima 5 
koraka koje ćemo detaljno objasniti u ovom dokumentu kako bismo vam pomogli da bolje 
razumete korake. Ovaj protokol se odnosi na situacije u kojima mlada osoba izražava 
uznemirenost koju oseća i koja utiče na njen svakodnevni život. Namenjen je situacijama kada 
mladoj osobi treba neko sa kim će razgovarati i podeliti situaciju u kojoj se nalazi. 

Odmah bi trebalo da se podsetimo da je uloga omladinskog radnika da usmerava i podržava 
mlade ljude, a ne da ih spašava. Potreba da osoba bude saslušana je ono što ovde 
pokušavamo da ispunimo. Empatičko slušanje vam omogućava da razvijete i poboljšate 
odnose sa boljim razumevanjem onoga što se prenosi, i intelektualno i emocionalno.  

1. Obavestite svog kolegu gde ste i sa kim ste. 

U dnevnim centrima uvek radimo u parovima. Kada se spremate da razgovarate jedan na 
jedan sa mladom osobom u distresu, obavestite svog kolegu gde se nalazite (to možete uraditi 
i neverbalnom komunikacijom o čemu se prethodno dogovorite). 

2. Obezbedite bezbedan vidljiv prostor gde možete sami da razgovarate. 

Uverite se da se i vi osećate bezbedno u tom prostoru i da vam prostor omogućava privatni 
razgovor bez mnogo spoljnih ometanja. 

3. Nekoliko puta duboko udahnite i verujte u sebe. 

Udahnite i izdahnite, vodeći računa da je vaš izdisaj duži od udisaja. Možete to učiniti zajedno 
sa mladom osobom pre nego što počnete da pričate. Disanje je osnovni način da se reguliše 
naš nervni sistem. Bićeš dobar u ovome! 

4. Zapamtite da ste ovde radi podrške, a ne spasa. 

Ovo je krizna intervencija i cilj je emocionalna regulacija mlade osobe, da dostigne svoje stanje 
ravnoteže. To bi trebalo da bude u fokusu omladinskih radnika. Ne radi se o rešavanju 
problema, već je prvo važno da se osoba emocionalno reguliše, da se smiri i vrati u ravnotežu. 

5. Vodite računa o pitanjima koja postavljate i rezimirajte ono što čujete. 

Sažmite svojim rečima ono što ste čuli od mlade osobe koristeći „Ako sam te dobro razumeo, 
ti...“ ili „Čuo sam da si rekao...“. Na ovaj način ćete se uveriti da ste ih zaista čuli i da se i oni 
osećaju da se čuju. To je način povezivanja i izgradnje poverenja. Možete ih podstaći da vam 
kažu nešto više „Recite mi više o tome...“ ili postavite otvorena pitanja. Evo nekoliko primera: 

Kako se osećaš zbog ovoga? Šta vam se dešava kada se suočite sa ovom situacijom? Šta 
mislite o ovome? Šta ti treba? Kako da te podržim? Da li vam treba nešto od mene 
(savet/mišljenje/…)? Šta sad planiraš da uradiš? Koji su sledeći koraci koje treba da 
preduzmeš? 

+ obavestite svoje saradnike o tome šta se dogodilo i narednim koracima 

Važno je da svi u timu znaju da ste razgovarali sa mladom osobom, šta se dogodilo i koji su 
naredni koraci koje ste dogovorili sa mladom osobom. Izveštaj: ime mlade osobe, datum, 
imena omladinskih radnika, tema razgovora (ne detalji) i sledeći korak. 


