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Уводне напомене

Предмет извештаја је анализа пружања услуга смештаја старијима у установама
социјaлне заштите у Републици Србији, у јавном сектору, за 2010. годину.
Извештај је сачињен на основу појединачних извештаја о раду установа  за 2010.
годину, података и информација које је кроз посебне обрасце прикупио Републички
завод за социјалну заштиту и из других, доступних извора.

У првом делу извештаја износе се основне информације о установама за смештај
кao пружаоцима услуга (карактеристике, специфичности), у другом делу се
интерпретирају индикатори о корисницима услуга (трендови, налази,
проблематика, констатације) и у трећем делу, о услугама. Тексту се прилажу
табеле према редоследу у Обрасцу за извештавање.

I

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИЈИХ
КАО ПРУЖАОЦИ УСЛУГА

1. Установе социјалне заштите за смештај старијих у Србији

Установе за смештај пензионера и других старијих лица у Републици Србији су
организоване као геронтолошки центри, домови за смештај пензионера и других
старијих и домска одељења при центрима за социјални рад.

Према Одлуци о мрежи установа социјалне заштите које оснива Република у
систему социјалне заштите,  (Одлука о мрежи која се односи на 2010. годину,
„Службени гласник РС“, бр. 74/1991 и 12/09), пружање услуга смештаја за старије
грађане предвиђено је у условима када су угрожени старији због специфичних
потреба везаних за процесе старења (социјално-економских и здравствених
проблема, старачке немоћи и усамљености) и када породица, односно,
одговарајућа служба социјалне заштите није у стању да свом старијем члану
обезбеди негу и старање.

Право на смештај старија особа има због неповољних здравствених, социјалних,
стамбених и породичних прилика и када није у могућности да настави свој живот у
породици, односно у самосталном домаћинству. То значи да је смештај у установу
за старије само крајња опција, која се примењује у случајевима када су исцрпљене
све друге могућности.

Смештај у установу се реализује када орган старатељства утврди да је старија
особа без породичног старања, као и да су исцрљене све могућности и предузете
све расположиве мере да се обезбеди адекватан ванинституционални облик
заштите.
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Услуге смештаја старијим лицима у јавном сектору у Републици Србији пружа
укупно 37 установа које оснива Република и то:

 24 Геронтолошка центра,
 7 домова за старе и пензионере,
 6 домских одељења за пензионере и стара лица при центрима за социјални

рад.

Табела 1. Установе за старе у 2010.

Р.бр. Установа Капацитет Укупно у 2010. Нови у 2010. 31.12.2010.
Домови за старије

1. Апатин 185 232 64 168
2. Димитровград 90 117 36 82
3. Кула 105 151 50 100
4. Мол (Ада) 220 314 112 203
5. Прокупље 150 193 60 132
6. Смедерево 186 259 74 184
7. Сурдулица 80 99 25 74

Укупно домови за старе 1.016 1.365 421 943
Геронтолошки центри

8. Алексинац 120 155 24 114
9. Бачка Паланка 110 160 50 103

10. Бечеј 193 177 58 146
11. Београд 1.186 1.467 359 1.112
12. Врбас 125 145 43 106
13. Вршац 108 132 30 91
14. Зрењанин 300 469 175 276
15. Јагодина 270 362 108 262
16. Кањижа 80 109 33 78
17. Кикинда 180 225 66 158
18. Књажевац 210 299 86 203
19. Крагујевац 330 446 148 310
20. Крушевац 220 246 75 162
21. Лесковац 180 229 65 165
22. Матрушка Бања 252 339 0 251
23. Младеновац 310 360 79 281
24. Ниш 286 393 126 280
25. Нови Сад 868 1.158 392 790
26. Обреновац 340 448 115 333
27. Панчево 200 240 53 185
29. Рума 285 368 109 285
30. Сомбор 310 363 114 250
29. Суботица 530 691 182 501
30. Шабац 230 344 128 218

Укупно – Геронт.  Центри 7.223 9.325 2.618 6.660
Домска одељења при центрима за социјални рад
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32. Блаце 50 51 12 40
33. Брус 75 82 11 72
34. Кучево 150 151 35 116
35. Крупањ 60 59 14 45
36. Нови Кнежевац 40 60 20 40
37. Пожега 50 69 18 50

Укупно домс. одељења 425 472 110 363
У к у п н о 8.664 11.162 3.149 7.966

Табела 2. Основни подаци о капацитетима и броју корисника

1. Основни подаци о услугама које установе за старије пружају

Организациона јединица Капацитет

Укупан број
корисника
(1.1.2010. -
31.12.2010.)

Нови
корисници

у 2010.
години

Број
корисника

на дан
31.12.2010.

Домски смештај 8.664 11.162 3.149 7.966
Прихватилиште 41 126 99 32
Прихватна станица 64 216 213 17
Дневни центар за старе 55 63 32 46
Клуб за старе 9.563 25.248 1.540 24.092
Служба помоћи у кући старима 3.566 4.018 1.078 3.420
Служба помоћи и неге у кући 825 1.045 349 712
Храна на точковима 280 369 146 260
Сервис хране 255 204 179 182
Сервис прања веша 289 177 32 199
Шах клуб 50 73 5 65

0 0 0 0
Укупно 23.652 42.693 6.822 36.999

Капацитети ових установа и број корисника у односу на претходну годину повећани
су, пре свега, увођењем нових врста услуга, док је број корисника у домском
смештају у благом паду.

У укупан капацитет услуга једне установе убрајају се, поред услуге смештаја у дом,
услуге помоћи у кући, услуге дневних центара и клубова, услуге смештаја у
прихватне станице и прихватилишта, као и друге сервисне услуге. Капацитети за
пружање набројаних услуга су у 2010. години били 23.652 особа, током 2010.
године различите услуге користило је 42.693 старијих особа, нових корисника је
било 6.822, а на крају 2010. године је било активних, 36.999 старијих корисника.

У структури капацитета само 8.664 места/кревета припада домском смештају. На
дан 31.12.2010. у  домском смештају било 7.966 корисника.

O приватном сектору се наводе само подаци о броју установа које су добиле
дозволу за почетак рада и њиховим капацитетима. Капацитети у приватном
сектору знатно су повећани, што показује и већи интерес за отварање домова у
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приватном власништву, са знатно мањим капацитетима. других информација о
њиховом раду, нисмо могли доћи.

Табела 3. Установе за старе – приватни сектор – по регионима у 2009 и 2010.

Број установа КапацитетР.бр. Регион 2009. 2010. 2009. 2010.
1. Централна Србија 8 8 280 237
2. Град Београд 28 62 661 1.604
3. АП Војводина 7 11 136 262

У   к   у   п   н   о 43 81 1.077 2.103

2. Кадрови запослени у устнаовама социјалне зашитите за смештај старијих

Кадровска оспособљеност установа за смештај пензионера и других старих лица
може се рећи да је, осим код неких установа где се јављају мања одступања, у
складу са нормативима о припадајућим радницима. У структури запослених
радника преовлађују пружаоци услуга неге (36,8%) и технички радници (34,4%), а
потом следе здравствени радници (16,0%).

Табела 4. Број и структура запослених 31.12.2010. године

Број изврш. Запослени према изв. финанс Род
Радно место Норма

-тив
Стално
запосл.

Буџет
Реп.

Буџет
ЛС

Устан
ова РЗЗО М Ж Укупно

Руководиоци 61 59
1,3% 55 2 2 0 26

45%
33

65%
59

100%
Стр. радници 228 243

5,3% 161 49 30 3 32
13%

211
87%

243
100%

Неговатељи 1.710 1678
36,8% 79 918 648 33 61

4%
1617
92%

257
100%

Здравствени
радници 541 730

16,0% 1 49 21 659 56
8%

674
92%

730
100%

Админ.фин.ра
дници 271 257

5,6% 23 14 220 0 58
23%

199
77%

1.648
100%

Технички
радници 1.598 1566

34,4% 138 40 1.388 0 412
26%

1.154
74%

1.566
100%

Укупно 4.409 4.533 457 1.072 2.309 695 645 3.888 4.553
Процентат 100% 10,08 23,65 50,94 15,33 14% 86% 100,00
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Табела 5. Структура запослених према радном месту, старости и роду.

Структура запослених према радном месту и старости
Стар/ Род Руков. Стручни Ад-Фин. Здравств. Неговат. Технички Укупно Укупно

До 30 / М 0 1 8 13 18 59 99
До 30 / Ж 0 13 7 94 106 71 291

390
8,56%

31 - 40 / М 2 6 16 16 23 103 166
31 - 40 / Ж 8 48 43 173 534 301 1.107

1.273
27,96%

41-50 / М 11 8 12 20 11 117 179
41 - 50 / Ж 13 76 77 240 707 433 1.546

1.725
37,89%

51 - 60 / М 12 14 15 6 8 114 169
51 - 60 / Ж 12 72 71 165 269 341 930

1.099
24,14%

60 + / М 1 3 7 1 1 19 32
60 + / Ж 0 2 1 2 1 8 14

46
1,01%

Укупно / М 26
45%

32
13%

58
23%

56
8%

61
4%

412
26%

645
14%

Укупно / Ж 33
55%

211
87%/

199
77%

674
92%

1.617
96%

1.154
74%

3.888
86%

Укупно 59 (100%) 243
100%

257
100%

730
100%

1.678
100%

1.566
100%

4.533
100%

4.533

Из буџета Републике се финансира 10,08% запослених. У финансирању
запослених локална заједница учествује у релативно вeликој мери обезбеђујући
средства за нешто мање од четвртине запослених (23,65%), финансирајући  нове
услуге које домови развијају као што су помоћ у кући, прихватилишта, центри за
дневни боравак и слично. Из цене смештаја (установа) финансира се 50,94 %
радника. Ради се углавном о пружаоцима услуга неге, техничком и
административном особљу.

3. Услови становања и опрема у установама

Услови за боравак пензионера и старих у установама, као и њихова материјална
основа у погледу простора, опреме и кадрова у целини је задовољавајућа.

Табела 6. Услови становања корисника – величина простора у метрима кв.
Услови становања корисника

Намена простора Површина у м2
Спаваоница 88.662
Дневни боравак 11.816
Трпезарија 10.776
Простор за гардеробу 3.393
Радионице 4.040
Сала за спортске активности 1.257
Двориште и зелене површине 320.249
УКУПАН ПРОСТОР којим установа располаже 440.193
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Табела 7. Смештајни капацитети – категорија смештаја
(број смештајних јединица и број места)

Смештајни капацитети
Структура смештајних капацитета

Категорија смештаја Бр. смеш. Јед. % Број места  %
Једнокреветни апартман 2 0,05 2 0,02
Двокреветни апартман 94 2,53 190 2,19
Вишекреветни апартман 30 0,79 104 1,20
Једнокреветна гарсоњера 520 13,71 520 6,00
Двокреветна гарсоњера 397 10,47 802 9,26
Вишекреветна гарсоњера 39 1,03 121 1,40
Једнокреветна соба 463 12,21 463 5,34
Двокреветна соба 1.078 28,42 2.156 24,88
Трокреветна соба 664 17,50 1.959 26,61
Вишекреветна соба 506 13,34 2.347 27,09
УКУПНО 3.793 100% 8.664 100%

У погледу опреме испуњен је минимум постојећих стандарда када се говори о
опреми стамбеног дела, кухиња заједничких просторија и сл. Готово све установе
за старе су истакле значајно побољшање. Међутим, када је реч о другој опреми
(возни парк, рачунарска оптрема и слично), установе нису у довољној мери
снабдевене.

II

КОРИСНИЦИ УСЛУГА У УСТАНОВАМА ЗА СТАРИЈЕ

Корисници услуга смештаја у установама социјалне заштите за старије су
пензионери и друга стара лице којa због неповољних здравствених, социјалних,
стамбених и породичних прилика нису у могућности да наставе свој живот у
породици, односно у самосталном домаћинству, а исцрпљене су све друге
могућности и предузете мере да се обезбеди адекватан ван-институционални
облик заштите.

Карактеристике (обележја) корисника услуга у установама за старије

С обзиром да се ради о старијим особама којима је потребан институционални вид
заштите – смештај у установу, потпунија слика о установама као и корисницима
добија се сагледавањем структуре корисника према различитим обележјима.
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Табела 8. Структура према полу и старосној доби

Структура према полу и старости
Женски Мушки Укупно

Узраст
Укупан
број у
2010.

години

Број на дан
31.12.2010.

Укупан
број у
2010.

години

Број на дан
31.12.2010.

Укупан
број у
2010.

години

Број на дан
31.12.2010. Процентат

До 50 г. 152 131 164 133 316 264 3,31
51 до 64 616 525 682 531 1.298 1.056 13,26
65 до 70 711 585 587 426 1.298 1.011 12,72
71 до 80 2.612 1.920 1.433 972 4.045 2.892 36,30
81 до 90 2.712 1.839 1.083 672 3.795 2.511 31,61
Преко 90 301 174 109 58 410 232 2,90
Укупно 7.104 5.174 4.058 2.792 11.162 7.966 100,00
Проценат 63,64 64,95 36,36 35,05 100,00 100,00

Подаци указују да је релативно високо учешће корисника испод 65 година старости
у установама намењеним старијим особама, што додатно смањује већ ионако
скроман капацитет који је на располагању старијима (Табела 8). Ово се може
тумачити и притиском због недовољних капацитета за смештај одраслих особа са
инвалидитетом. Све је израженије присуство старијих који имају 80 и више година,
(34,15%) од којих су преко половине женског пола (64,12%) што се може тумачити
као једна од последица старења становништва код нас.

Табела 9. Структура корисника према образовном статусу пре смештаја

Структура корисника према образовном статусу
Укупан број корисника у

2010. години Број на дан 31.12.2010.Образовни статус
Мушки Женски Укупно Мушки Женски Укупно %

Без школе 1.109 2.853 3.962 775 2.077 2.852 35,80
Основна школа 1.099 2.247 3.346 771 1.648 2.419 30,37
КВ - ВК - ССС 1.287 1.531 2.818 868 1.112 1.980 24,86
Виша и висока 563 473 1.036 378 337 715 8,97
Укупно 4.058 7.104 11.162 2.792 5.174 7.966
Проценат 36,36 63,64 100,00 35,05 64,95 100,00

Већина корисника смештаја је нижег образовног нивоа, без школе или само са
основном школом – нешто мање од 67% или две трећине од укупног броја
корисника.
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Табела 10. Структура корисника према брачном статусу пре смештаја

Структура корисника према брачном статусу
Укупно у 2010. години Број на дан 31.12.2010.Брачни статус
М. Ж. Укупно М. Ж. Укупно %

Ожењени / удате 449 463 912 269
46,14%

314
53,86%

583
100% 7,32

У ванбрачној заједници 67 85 152 45
41,67%

63
58,33%

108
100% 1,35

Неожењен / неудата 1.038 1243 2.281 807
44,12%

55,88% 1.829
100% 22,96

Разведени 929 1.495 2424 629
37,02

1.070
62,98

1.699
100% 21,33

Удовци / удовице 1.575 3.818 5.393 1.042
27,81

2.705
72,19%

3.747
100% 47,00

Укупно 4.058 7.104 11.162 2.792 5.174 7.966 100
Проценат 36,36 63,64 100,00 35,05 64,95 100,00

Према брачном стању пре доласка у установу, најбројнији су удовци/це, али
значајан је број и разведених особа. Изузетно мали број старијих особа је
смештено у установе заједно са својим партнером, свега 8,3%. Сви остали
корисници су сами (или разведени), а међу њима преовлађују удовци или удовице,
као и они који нису заснивали брачну заједницу.

Према радном статусу доминантни су пензионери (68,79%). Значајан је и број
издржаваних лица (27,80%).

Табела 11. Структура корисника према радном статусу пре смештаја

Структура корисника према радном статусу
Укупан број корисника

у 2010. години Број на дан 31.12.2010.Радни статус
М. Ж. Укупно М. Ж. Укупно %

Лични пензонер 1.823 2.121 3.944 1.163
43,11%

1.535
56,89%

2.698
100%

33,86

Инвалидски пензионер 583 867 1.450 430
40,64%

628
59,36%

1.058
100%

13,29

Породични пензионер 324 2.072 2.396 244
14,34%

1.458
83,66%

1.702
100%

21,37

Пољопривредник 252 254 506 149
40,05%

223
59,95

372
100%

4,68

Издржавано лице 1.076 1.790 2.866 806
37,73%

1.330
62,27%

2.136
100%

26,80

Укупно 4.058 7.104 11162 2.792 5174 7.966 100
Проценат 36,36 63,64 100,00 35,05 64,95 100,00
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Структура корисника према месту ранијег пребивалишта (Табела 12) нам показује
да је сада већ више од половине, односно 57,78% корисника са локалне територије
- дома или геронтолошког центра.

Табела 12. Структура корисника према месту претходног пребивалишта

Структура корисника према месту пребивалишта
Укупан број корисника

у 2010. години Број на дан 31.12.2010.Пребивалиште корисника
М. Ж. Укупно М. Ж. Укупно %

Из опш. у којој је дом 2.328 4.241 6.569 1.554 3.048 4.602 57,78
Из суседних општина 857 1.583 2.440 609 1.172 1.781 22,36
Из других општина (сем КиМ) 666 977 1.643 471 744 1.215 15,26
из др. република бивше СФРЈ 17 43 60 18 18 36 0,45
Избеглице 166 222 388 118 160 278 3,50
Интерно расељена лица 20 36 56 18 26 44 0,55
Остали 4 2 6 4 6 10 0,13
Укупно 4.058 7.104 11.162 2.792 5.174 7.966 100
Проценат 36,36 63,64 100,00 35,05 64,95 100,00

Пре смештаја је више од половине корисника живело у самачком домаћинству
(55,40%); 18,75% са својом децом а са другим сродницима живело је 11,35%
корисника. Са брачним другом или партнером је живело само 8,80%.

Табела 13. Структура корисника према породичном статусу пре смештаја

Структура корисника према породичном статусу пре смештаја
Број корисника у 2010. Број на дан 31.12.2010.Пре смештаја

М. Ж. Укупно М. Ж. Укупно %

Живео је сам 2.242 3.932 6.174 1.593
36,10%

2.820
63,90

4.413
100% 55,40

Живео је са брачним /
ванбрачним партнером 470 572 1.042 284

40,51%
417

59,49%
701
100 8,80

Живео је са децом 657 1.532 2189 419
28,05%

1.075
71,95%

1.494
100% 18,75

Живео је са другим
 сродником 433 783 1.216 311

34,40%
593

65,60%
904

100% 11,35

Остало 256 285 541 185
40,75%

269
59,25%

454
100% 5,70

Укупно 4.058 7104 11.162 2.792 5.174 7.966 100
Проценат 36,36 63,64 100,00 35,05 64,95 100,00
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По дужини боравка у установи је највеће учешће корисника који су провели у дому
од 1 до 2 године, што указује на значајан степен флуктуације станара домова.
Незнатно се повећава учешће старијих који бораве у домовима дужи период, нпр.
преко 8 година и преко 10 година.

Табела 14. Структура корисника према дужини боравка у дому

Структура корисника према дужини боравка у дому
Број кор. у 2010. Број на дан 31.12.2010.Дужина боравка

М. Ж. Укупно М. Ж. Укупно Проценат
До 6 месеци 811 1.433 2.244 393 793 1.186 14,88
Од 7 до 11 месеци 421 720 1.141 274 465 739 9,28
Од 1 до 2 године 853 1.579 2.432 585 1.157 1.742 21,87
Од 3 до 4 године 683 1.153 1.836 497 911 1.408 17,68
Од 5 до 7 година 581 984 1.565 446 792 1.238 15,54
Од 8 до 10 година 307 540 847 265 463 728 9,14
Преко 10 година 402 695 1.097 332 593 925 11,61
Укупно 4.058 7.104 11.162 2.792 5.174 7.966 100
Проценат 36,36 63,64 100,00 35,05 64,95 100,00

Континуитет редовног одржавања контаката са сродницима је од виталног значаја
за старије у установама. У структури учесталости одржавања контаката, редовно
одржава контакте са својим сродницима само 17,85% корисника домова, док
повремено контактира 18,19% старијих. Контакте са својим сродницима не
одржава 11,20% корисника. Сви остали врло ретко контактирају са ближим и
даљим сродницима, што је специфичан изазов у свакодневном третману
корисника.

Табела 15.  Структура корисника према начину контакатирања са сродницима

Структура корисника према учесталости контаката са сродницима (31.12.2010.)
Начин контакта М Ж Укупно %

Редовно контактира и проводи викенде и празнике у пор. 446 976 1.422 17,85
Редовно има контакте са сродницима у дому 857 1.721 2.578 32,36
Повремено контактира са сродницима 497 952 1.449 18,19
Нема сроднике или не контактира са њима 178 260 438 5,50
Ретки контакти са значајним особама 268 423 691 8,67
Сродници се само телефоном интересују за корисника 203 293 496 6,22
Без контаката 343 549 892 11,20
Укупно 2.792 5.174 7.966 100
Проценат 35,05 64,95 100

Класификација према доминантном разлогу за смештај која у први план ставља
старост и болест, замагљује чињеницу да се првенствено ради о одсуству
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породичног старања, било због тога што нема ближих сродника или што они нису
мотивисани или што нису у могућности да воде бригу о остарелом лицу.

Табела 16.  Структура корисника према доминантном разлогу смештаја

Структура корисника према разлогу смештаја
Укупно у 2010. години Број на дан 31.12.2010.Разлог смештаја
М. Ж. Укупно М. Ж. Укупно %

Корисник нема ближих сродника 644 1.212 1.856 517
35,00%

960
65,00%

1.477
100% 15,54

Породица није спремна да води  бригу о њему 475 725 1.200 310
20,99%

514
62,38%

824
100% 10,34

Тешкоће у организацији свакодневног
функционисања услед старости и болести 1.864 3.526 5.390 1.180

32,63%
2.436

67,37%
3.616
100% 45,39

Угроженост / насиље у породици 37 74 111 36
37,89%

59
62,11%

95
100% 1,19

Социо-матер. угроженост пор. и корисника 416 633 1.049 308
38,79%

486
61,21%

794
100% 9,97

Лични избор корисника 483 742 1.225 324
36,69%

559
63,31%

883
100% 11,8

Остало 139 192 331 117
42,24%

160
57,76%

277
100% 3,48

Укупно 4.058 7.104 11.162 2.792 5.174 7.966 100
Проценат 36,36 63,64 100,00 35,05 64,95 100,00

Највећи је број оних старијих који су имали тешкоће у самозбрињавању -
обављању послова и организацији свакодневног живота услед немоћи и болести
(45,39%). Јавља се нова карактеристика, да породица није спремна да води бригу
о старој особи (10,34%), као и породице које нису у могућности да сами пруже
заштиту и неопходну бригу свом старијем члану.

Структура корисника према статусу у старатељској заштити показује да је мали
број под старатељством (508) или 9,07% од укупног броја корисника.

Табела 17. Структура корисника према старатељској заштити
Структура корисника према старатељско заштиити (на дан 31.12.2010.)

Број кориснника под
старатељствомВршилац дужности старатеља

Мушки Женски Укупно %

Сродник или друга особа 173
34,06

335
65,94%

508
100% 6,38

Непосредно старатељство 86
38,91%

135
61,09%

221
100% 2,77

Колективнни старатељ 19
30,65%

43
69,35%

62
100% 0,78

Није под старатељством 2.514
35,04%

4.661
64,96%

7.175
100% 90,07

Укупно 2.792 5.174 7.966 100
Проценат 35,05 64,95 100.00
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Према степену зависности, број потпуно зависних старијих лица из године у годину
се повећава. Група полузависних и потпуно зависних старијих лица чини више од
три четвртине или 76,66%, потпуно зависни чине преко половине, или 57% .

Табела 18. Структура корисника према степену зависности

Структура корисника прма степену зависности
Укупно у 2010. години Број на дан 31.12.2010.Степен зависности
М. Ж. Укупно М. Ж. Укупно %

Независни 928 1.340 2.268 762 1.097 1.859 23,37
Полузависни 767 1.209 1.976 575 991 1.566 19,66
Зависни 2.363 4.555 6.918 1.455 3.086 4.541 57,00
Укупно 4.058 7.104 11.162 2.792 5.174 7.966 100
Проценат 36,36 63,64 100,00 35,05 64,95 100,00

Цена смештаја зависи и од групе којој корисници припадају према стању њихове
физичке покретљивости и  функционалне зависности од туђе неге и помоћи.

Табела 19.   Структура према начину плаћања

Структура према начину плаћања смештаја (на дан 31.12.2010.)
Плаћање смештаја Мушки Женски Укупно %

Плаћа сам у потпуности 400 425 825 10,36
Сам + сродници 756 1.825 2.581 32,40
Сродници у потпуности 226 499 725 9,10
Сам + буџет 593 1.200 1.793 22,50
Буџет у целости 671 965 1.636 20,54
Давалац издржавања (уговор о доживотном
издржавању.) 20 32 52 0,66

Остало 126 228 354 4,44
Укупно 2.792 5.174 7.966 100
Проценат 35,05 64,95 100,00

Мали  број корисника има приходе који им омогућавају да сами сносе трошкове
смештаја – свега 10,36% (Табела 19). У већини случајева, у складу са Породичним
законом, сродници обезбеђују финансијску подршку тако што сносе део или укупан
износ трошкова смештаја (41,50%). За 43,04% део или у целини трошкове
смештаја сноси буџет Републике.

Смештај у установи престаје углавном због смрти корисника. Од укупне
флуктуације од 3.284 особа које годишње напусте домове преминуло је 81,58%.
Веома мали је број оних који се враћају у своју породицу, односно 6,52%.
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Већа је смртност код корисника женског пола. Наиме, од укупног броја корисника
женског рода (7.104) које су боравиле током 2010. године у установама, 1.724 или
24,27% је преминуло, а код мушког рода од укупног броја (4.058) корисника
преминуло је 955 или 22,79% корисника.

Табела 20.  Структура корисника према разлогу престанка смештаја

Структура корисника према разлогу прстанка смештаја у установи у 2010.

Број корисника
Разлози престанка смештаја

Мушки Женски Укупно

Премештени у други дом 37 29 66

Премештени у хранитељску породицу 2 0 2

Умрли 955 1.724 2.679

Напустили установу на свој захтев 127 151 278

Вратили се у своју породицу 79 135 214

Престао семштај из другог разлога 23 22 45

Укупно 1.223 2.061 3.284

Табела 21.Узрок смрти корисника у 2010.

Узрок смрти корисника
Узрок смрти корисника у 2010. М. Ж. Укупно %

Болест или природна смрт 951 1.721 2.672 99,74
Самоубиство 4 3 7 0,26
Убиство 0 0 0
Непознато 0 0 0
Укупно 955 1.724 2.679 100,00
Проценат 35,57 64,43 100,00

Већа је смртност код корисника женског пола. Наиме, од укупног броја корисника
женског рода (7.104) које су боравиле током 2010. године у установама 1.724 или
24,27% је преминуло, а код мушког рода од укупног броја (4.058) корисника
преминуло је 955 или 22,79% корисника

III
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У УСТАНОВАМА  ЗА СМЕШТАЈ СТАРИЈИХ

Пружање услуга смештаја предвиђено је за старије грађане који су угрожени због
специфичних потреба везаних за процесе старења (социјално-економских и
здравствених проблема, старачке немоћи и усамљености) и када породица,
односно, одговарајућа служба социјалне заштите, није у стању да свом старијем
члану обезбеди негу и старање у природној средини.
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Услуге смештаја обухватају: збрињавање (становање, исхрана, одевање, нега,
помоћ и старање, здравствену заштиту, радно-окупационе, културно-забавне
рекреативно–рехабилитационе активности) и услуге социјалног рада.

Деловањем службе социјалне заштите омогућава се задовољавање исказаних или
од службе препознатих индивидуалних потреба старијих и њихово упућивање на
услуге у установама за старе, које он прихвата, а којима се те потребе
задовољавају у мери објективних могућности самог корисника и могућности
установе.

У оквиру Стратегије развоја социјалне заштите (коју је Влада усвојила крајем 2005.
године). као и Националне стратегије о старењу (из 2006. године) посебно су
наглашени задаци у вези са трансформацијом установа за старије. Као посебно
значајно издваја се потреба за развој нових услуга усаглашених са потребама
старијих особа у локалној заједници. С тим у вези, смештај у установу је услуга за
кориснике за које се у процесу деинституционализације не може обезбедити мање
рестриктиван облик заштите.

Услуге смештаја

Услуга смештаја у установу за старе подразумева да се кориснику обезбеди
квалитетан живот, што сличнији животу у природној средини, у складу са
могућностима заједнице. То подразумева:

 Обезбеђеност физичких услова за живот – одговарајуће становање у
односу на расположиви простор и опрему, исхрана, одевање и здравствена
заштита,

 Максимално могуће телесно здравље и осећај задовољства због тога,

 Максимално могуће добро психолошко стање (одговарајућа пажња,
подржавање старије особе да осећа сигурност и да је прихваћена),

 Задовољство социјалним односима, да корисник учествује у социјалним
догађајима у установи и ван установе,

 Постизање самосталности у свим доменима живота према могућностима
корисника,

 Испуњавање личних циљева које искаже или се препознају код корисника, а
у складу са могућностима установе да их обезбеди.

А циљеви су:
1. квалитетно одржање живота корисника и у ситуацијама високог

степена ризика због личне, привремене или трајне несамосталности
и недостатка услова у природном окружењу, а према стандардима,
економским и другим условима у заједници,

2. обезбеђење подршке и поштовање личног вредносног система
корисника,
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3. посебне услуге и третман којим се умањују ограничења, а повећава
самостално функционисање корисника и превенција одређених
компликација.

Установе за смештај старијих за 2010. годину извештавају о следећим услугама:
1. становање
2. исхрана,
3. одевање,
4. услуге стручног социјалног рада,
5. подршка за слободне (културно-забавне, радне или окупационе и сл)

активности,
6. здравствено-хигијенске услуге
7. услуге физикалне терапије и рехабилитације

Становање је на нивоу постојећих стандарда и критеријума који су узимани при
одређивању капацитета установа. Обезбеђен је простор за основне животне
активности и кретање корисника са најнужнијом опремом код већине установа.
Физички услови су релативно адекватни за безбедно кретање и обављање могућих
активности старијих. Здравствено-хигијенски услови су обезбеђени према важећим
нормативима, односно, подови, прагови, ширина ходника, степеништа, прозори,
врата итд. (3.793 спаваоница, 2 корисника по спаваоници, или 11 квадратних
метара по једном кориснику).

Као интегрални део услуга збрињавања корисницима смештеним у установама
пружају се и услуге исхране. Основна је каркатеристика која се може видети из
извештаја о раду, да су се оброци у 2010. години припремали на основу важећих
норматива и уз стручну контролу надлежних стручних институција.

Одевање корисника врши се у складу са хигијенско здравственим стандардима,
културолошким, социјалним и личним навикама и жељама корисника, као и
материјалним могућностима онога ко сноси трошкове смештаја, што значи и да се
повремено, појављују корисници смештаја са врло оскудном гардеробом.

Донације установе за смештај старијих у новије време све мање добијају донације
како од невладиног сектора исто тако и од других субјеката.

Табела 22. Врста донација и њихова укупна вредност у динарима
у установама за смештај старијих

Врста донације Вредност донације у динарима
За исхрану 6.066.161
Средства за хигијену 1.068.255
Одећа и обућа 119.404
Компјутерска опрема и слично 2.937.807
Oпремање кухиње 5.337.949
Текуће инвестиционо одрђавање 6.983.469
У готовом новцу 124.955.613
Остало 4.432.984
Укупна вредност донација 151.891.642
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Услуге стручног социјалног рада у 2010. години биле су усмерене и подређене
остваривању основног циља да се корисницима обезбеди потребна социјална и
емоционална сигурност и подршка. Планирање и пружање услуга социјалног рада,
као и евалуација биле су резултат мултидисциплинарног приступа стручних тимова
у установама. Реч је о стручним тимовима које су чинили социјални радник,
психолог, лекар, терапеути, медицинска сестра, а по потреби и руководиоци
установа. Садржај стручног социјалног рада је био усмерен на помоћ корисницима
приликом смештаја у установама, пружање старијем лицу и његовој породици
потребних информација, помоћ у процесу адаптације на нове услове живота
(домска заједница), подстицање свакодневних  комуникација међу корисницима и
са сродницима и друго. Установе нису доставиле потпуне информације о броју
пружених услуга. Евидентиране су само значајније услуге из ове области, и то пре
свега у погледу изградње стабилних социјалних односа са особљем и односа са
другим корисницима.

Слободне, културно-забавне, радно-окупационе и друге активности биле су
подређене основном циљу: оснаживању и активирању преосталих физичких и
психичких способности корисника, грађењу активног односа корисника према себи
и свом окружењу. Организовање ових активности чине саставни део целине услуга
социјалног рада у установама.

Све активности су везане за активизацију корисника, и организују се као редовне,
односно сталне активности и као повремене, односно активности које се организују
и одвијају када се за то стекну услови и искаже интерес корисника. У редовне
активности спадају рад секција, организовање различитих манифестација
(филмских и позоришних престава, прослава личних, верских и државних празника
и слично).

У повремене активности спадају различити културно-забавни садржаји који имају
за  циљ осмишљавање и обогаћивање слободног времена старијих у установама.
Старији учествују у овим активностима према свом интересу и у складу са
преосталим психофизичким способностима.

Један број старијих који су изразили жељу за радним ангажовањем, ангажовани су
на одржавању животних услова у самим установама. Ради се о корисницима који
имају одговарајуће могућности, вештине и способности и ниво одговорности.

Табела 23.  Културно-забавне, рекреативне и радно-окупационе активности у 2010.

Културно-забавне, рекреативне и радно-окупационе активности у протеклој години
Корисници

Назив програма Стално
укључени

Повремено
укључени

Филмске пројекције 1.795 895
Позоришне представе 1.235 594
Верски разници 3.270 1.951
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Државни празници 2.938 1.710
Излети - посете културним и историјским споменицима и слично 1.591 7.309
Групни рад 23.013 8.776
Радионичарски рад 4.967 2.103
Радноокупационе активости 266 39
Остало 73 39

Здравствено хигијенске услуге су саставни део спектра услуга које се пружају у
домском смештају старијима у Републици Србији. Реч је о свакодневној
медицинској нези стационарно смештених (зависних и полузависних), одржавању
личне хигијене, хигијене постељине и просторија. У ове услуге улази и припрема
корисника за храњење, сервирање оброка, припрема за шетњу и слично. О овоме
све установе сачињавају и посебне извештаје као извештаје здравствених служби
које достављају надлежним установама, Министарству здравља, домовима
здравља и др.

У установама за старије здравствену заштиту пружа 730 здравствених радника, од
којих 60 лекара, 2 стоматолога, 596 медицинских сестара/техничара и 72 осталих
здравствених радника.

Физикална терапија и рехабилитација. Где год постоје услови у установама
обухваћени су корисници којима је терапија и рехабилитација потребна. Ове
активности зависе од психофизичког и здравственог статуса корисника, као и  од
расположивих кадрова одговарајућег здравственог профила. Уз неопходну
консултацију физијатара и домских лекара, ове услуге су пружали физиотерапеути
(59 физиотерапеута у установама).

Нове услуге: Покренуте су активности за реализацију низа пројеката којима су
обухваћене неопходне системске промене у социјалној заштити, уз уважавање
постојећег стања, савременог  модела социјалног рада, као и стандарда европског
модела развоја услуга и служби социјалне заштите.

Услуге као што су боравак у дневном центру, интегрисана здравствена и социјална
помоћ и нега у кући, клубови за старе, разне друге сервисне услуге у локалној
заједници и сл. које су пружале установе за смештај старијих користило је током
2010. године укупно 24.890 старијих, од којих 341 из установе, а 24.594 су старији
из локалне заједнице.

Табела 24. Нове  услуге које реализују  установе у локалним заједницама у 2010.

Корисници услуга које се пружају у оквиру установе
(укупан број корисника у 2010. години)

Назив програма Број корисника из
установе у 2010. години

Број корисника
из локалне

заједнице у 2010.
Укупно

Дневни центар 20 320 340
Помоћ  и помоћ и нега у кући 0 6.163 6.163
Клуб 321 15.764 16.085
Сервисне услуге у Л. Зајед. 0 1.865 1.865
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Друге услуге (храна на точковима) 0 437 437
Укупно 341 24.549 24.890

Табела 25. Вредност пројектних активности и број корисника тих активности

Вредност пројектних активности Број корисника

433.711.897 2.800

Нови програми услуга који се појављују у установама за старије треба да подстичу
развојне потребе код старијих, као и потребе које су осујећене недостајањем
породице и олакшање адаптације и превазилажење тешкоћа које прате смештај. У
извештајима се као акције у том смеру најчешће помињу групни рад,
радионичарски рад, излети и културно-забавни програми.

Пошто постоји велико интересовање за услуге помоћи у кући, готово све установе
исказују спремност да одговоре на ове захтеве. Али у пракси, у 2010. години нпр.
помоћ у кући преко установа за старије је користило 6.163 корисника од којих је
једна трећина у Београду.

Према евиденцији центара за социјални рад у 2010. години помоћ и нега у кући у
Србији се све више развија, (преко  12.000 старијих) и то захваљујући ангажовању
локалне управе и невладином сектору.

Установе такође показују интересовање и за образовање и усавршавање
запослених. То се може видети из података о реализацији програма обуке током
20100. године. Анализа садржаја наведених програма указује да је већина обука била
усмерена на развој општих компетенција кадрова који раде са старијима, а које
подразумевају познавање области друштвене бриге о старијима; разумевање процеса
старења и његових карактеристика, неопходност примене холистичког приступа у
раду са старијима; сензитивност и емпатију за потребе старијих људи, вештине
комуникације са старијима и др. Осим тога, неки од програма имају за циљ и развој
посебних компетенција, а пре свега, оних које се тичу помоћи у кући и неге старијих
људи.

Акредитовани програми обуке се односе на област заштите одраслих и старијих
особа, као што су:

o Превенција насиља над старијим особама
o Ефикасна комуникација са старима
o Едукација за обављање послова геронтодомаћице
o Едукација за обављање послова неговатељице
o Психосоцијална подршка у старости

Извор изнетих података чини Регистар акредитованих програма и Књига
евиденција о реализованим програмима обуке, које, у оквиру послова везаних за
процес акредитације, води Одељење за професионалну обуку Републичког завода
за социјалну заштиту.
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Насиље над старијима у установама

Једна од важних реформских активности у установама социјалне заштите за
смештај корисника је била и промена односа према појави насиља и било које
врсте злоупотребе корисника у установама. У домовима за старије се у складу са
тим већ неколико година води евиденција појаве насиља, у виду броја акцидената
физичког злостављања, емоционалне злоупотребе и занемаривања и немарног
поступања према кориснику, као и врсте насилника.

Мрежа међународних, невладиних организација које се боре против насиља над
старијим особама дефинише злостављање старијих особа „као појединачни или
поновљени чин акције или уздржавање од деловања, који се догађа у
међуљудском односу заснованом на поверењу, а који изазива бол или узнемирење
старије особе“.

О случајевима насиља над старијима говори се иначе врло ретко, углавном, тек
када кулминира. Не постоје поуздани подаци у којој мери је насиље над старима
распрострањено у Србији, али се процене о броју старијих жртава насиља, на
основу истраживања која су спроведена на нивоу старијег становништва крећу од
4% до 10%. Међународна искуства и подаци истичу и правилност да је број
старијих жртава насиља који живе у институцијама (домовима, болницама) чак
неколико пута већи.

Табела 26. Структура корисника – жртава насиљ према облику насиља коме су
били изложени током боравак у установи у 2010. години

Структура корисника - жртава насиља према облику насиља коме су били изложени током боравка
у установи у 2010. години

Облик
насиља

Физичко
злостављаље

Сексуална
злоупотреба

Емоцио-
нална

злоупо-
треба

Занемари-
вање и

немарно
поступање

Експлоа-
тација Укупно

Старост
коприсника М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Укупно

До 59 год. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60- 64 год. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

65-70 год. 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 4

71-80 год. 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 4 5

Више од 80.г. 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 6

Свега - M/Ж 6 2 0 0 1 2 2 3 0 0 9 7 16
Укупно 8 0 3 5 0 16
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Табела 27. Структура жртава насиља према према узрасту и роду и
означеном насилнику

Структура корисника - жртава насиља током боравка у установи према врсти
означеног наслиника у 2010. години

Вршилац насиља Запослени Други
корисник

Особа ван
установе Укупно

Старост
корисника/Род М Ж М Ж М Ж М Ж

Укуп
но

До 59 год. 0 0 1 0 0 0 1 0 1

60- 64 год 0 0 1 0 0 0 1 0 1

65-70 год. 0 0 2 0 1 1 2 1 4

71-80 год. 0 0 1 3 0 1 1 4 5

Више од 80. год 0 0 3 1 1 0 4 1 5

Свега 0 0 8 4 2 2 10 6
Укупно 0 12 4 16

16

Међутим, када се говори о  о броју кривичних пријава због насиља над
корисницима у установи, имамо само три пријава за физичко злостављање од
стране дургог корисника. У овоме треба кориснике охрабривати и да слободно
могу пријављивати било коју врсту злостављања.

Табела 28. Облик насиља према означеном насилнику и поднетој пријави

Број кривичних пријава поднетих због насиља над корисницима Установе у 2010. години (П-поднета
кривична пријава, Н-није поднета пријава)

Облик
насиља

Физичко
злостављаље

Сексуална
злоупотреба

Емоционална
злоупотреба

Занема
ривање

Експлоа
тација Укупно

Оначени
насилник П НП П НП П НП П НП П НП П НП

Укуп
но

Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други
корисник 7 1 0 0 0 0 2 2 0 0 9 3 12

Особа ван
установе 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 4

Неко други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Свега 7 1 0 0 2 1 3 2 0 0 12 4 16
укупно 8 0 3 5 0 16
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Закључци

Реализација основне делатности установа за смештај старијих у протеклој години
била је усмерена, поред рада у пружању услуга смештаја и на повећању обима и
врста нових услуга и нових облика рада у складу са потребама и захтевима
старијих корисника  и у складу са потребама локалне заједнице, развијањем услуга
у локалној средини, најчешће, услуга помоћи у кући.

У приближавању установа старијим грађанима, успостављена је и ближа сарадња
установа са јединицама локалне самоуправе. Запажа се и одређено разумевање
локалних самоуправа (градова, општина) да на одговарајући начин у оквиру
домова учествују у развијању капацитета и нових врста услуга за старије.

У протеклој години у односу на простор, функционалност и опремљеност
капацитета (грађевинских и техничких услова) у великој већини установа дошло је
до побољшања квалитета живота корисника.

У току године порастао је и број установа овог типа које су у приватном сектору. На
крају године је њихов број достигао 81 од чега су само у Београду 62 установе које
имају дозволу за рад надлежног министарства. Пријављен је и капацитет, 2103
места (1604 у Београду).

У развоју институционалне заштите старијих постоје и изазови за наредни период
а који су везани за квалитет услуга, обим здравствене заштите, број места и
слично.

 Квалитет услуга у установама који је неуједначен.  Не обезбеђује се увек
адекватна подршка за очување психофизичких потенцијала корисника и
тиме и унапређења квалитета њиховог живота. Услуге нису увек примерене
индивидуалним потребама за специфичном подршком и често нису у
довољној мери усмерене на активирање потенцијала корисника – корисник
је углавном пасиван.

 Знатан број корисника је са медицинским индикацијама, психијатаријским
проблемима и хроничним болестима, све до термалних стања, често без
адекватних материјалних услова за њихов пуни третман.

 Капацитети за домски смештај су у целини недовољни и територијално нису
добро распоређени. За велики број лица којима је дом неопходан он је
често прилично удаљен од средине у којој живе. Због недовољне
развијености услуга у локалу и немогућности покрића трошкова смештаја
сем у јавном сектору, корисници немају избор ни услуга ни пружаоца услуга.

Готово све установе истичу да је у друштву најзначајније заједничко и синхроно
деловање свих субјеката бриге о старијима иако су из различитих области живота.
У њиховој се надлежности налазе услуге које су неопходне за елементарно
збрињавање и показују ефикасност социјалне заштите. Али, у целом процесу је
важна улога и служби социјалне заштите, и здравства, и становања, саобраћаја,
трговине, културе и рекреације и то на свим нивоима, али најважније, на нивоу
локалне заједнице у којој се одвија свакодневни живот.


