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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:
Општи циљ програма обуке је унапређење нивоа социјалне сигурности и повећање
квалитета живота корисника услуге помоћи у кући.
Посебни циљеви обуке су:
- Упознавање и едукација будућих геронто-домаћица са основним
карактеристикама старења,
психо-социјалним проблемима и потребама
старијих људи, са једне, и детаљним описом посла геронто-домаћице, са друге
стране;
- Упознавање са основним принципима професионалног понашања;
- Усвајање и развој теоријских знања и вештина неопходних за примену
интегралног приступа у идентификовању и адекватном задовољењу потреба
корисника услуге помоћи у кући;
- Повећање професионалне и етичке сензибилисаности за специфичности и
потребе старијих људи;
- Ширење мреже дневних услуга у заједници одраслих и старијих лица;
- Подршка за живот старијих у природном окружењу, превенирање раног и
нецелисходног смештаја старијих у институције (установе за одрасла и старији
лица)
САДРЖИНА ПРОГРАМА:
1. Организација и начин пружања услуге помоћи у кући
2. Старење и личност
3. Комуникација са старијим лицима
4. Исхрана старијих лица
5. Утврђивање основних карактеристика корисника услуге помоћи у кући
6. Реализација услуге помоћи у кући
7. Практични део обуке (демонстрација практичних знања и вештина).
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА:
Програм развија опште и посебне компетенције неопходне за стручан рад и
холистички приступ потребама и потенцијалима корисника услуге помоћи у кући.
 Упознавање и усвајање основних етичких принципа и стандарда професионалног
понашања;










Стицање основних теоријских знања о процесу старења и одликама старости и
примена наведених знања у раду са корисницима;
Унапређење практичних знања и овладавање вештинама неопходним за заштиту и
помоћ старијим лицима у задовољењу њихових егзистенцијалних потреба и
потреба вишег реда, тачније, развијање компетенције за благовремене, целисходне
и на стручан начин пружене услуге помоћи у кући;
Способност заштите најбољег интереса корисника;
Вештине конструктивне комуникације са корисницима;
Развијање емпатијских способности;
Компетенције неопходне за препознавање различитих фактора ризика и њиховог
утицаја на кориснике;
Знања и вештине за препознавање и заштиту старих лица од занемаривања,
самозанемаривања, злостављања и злоупотреба.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ.
- Геронто-домаћице које у складу са Правилником о ближим условима и стандардима
за пружање услуга социјалне заштите, морају проћи додатне обуке за пружање услуга
помоћи у кући, а по акредитованом програму
- Лица заинтересована за обављање послова геронто-домаћица, која ће предвиђеним
програмом обуке стећи неопходна знања о пружању услуга помоћи у кући одраслим и
старијим лицима у локалној заједници
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ:
Социјална и здравствена заштита одраслих и старијих лица.
Крајњи корисници су особе којима се пружају дневне услуге у заједници.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Минимум завршени други, трећи и четврти степен стручне спреме.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Трајање програма обуке је 4 дана (32 сата).

