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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма је стицање знања и вештина кандидата у области помоћи и неге
старих особа, као и унапређење квалитета услуга корисника у кућним условима.
Посебан циљ програма је стручна оспособљеност за рад на пословима
геронтодомаћице/геронтодомаћина и стицање сертификата/уверења што омогућује рад
код послодавца или отварање приватне агенције за помоћ и негу старих лица.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Програм обуке се састоји из теоретског и практичног дела, који обухватају следеће
области:
1. Социјална и здравствена заштита старих особа
2. Хигијена окружења и превентива- антисепса
3. Организација рада и однос према кориснику
4. Хигијена и нега старих особа
5. Исхрана старих особа
6. Примена прве помоћи
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм обуке омогућује стицање знања и вештина за самосталан рад на пословима
геронтодомаћице/геронтодомаћина.
 познаје и зна да примени основне принципе здравствене заштите;
 познаје и зна да примени антисепсу, дезинфекцију и депедикулацију
 зна да успостави комуникацију са старом особом;
 зна да планира и организује слободно време старе особе.
 обавља набавку одговарајућих намирница;
 припрема храну у хигијенским условима;
 пружа помоћ при узимању хране;
 помогне старој особи у одражавању личне хигијене у кућним условима;
 зна да одржава хигијену животног простора старе особе;
 зна да помогне старој особи при узимању терапије;
 уме да препозна посебна стања и потребу за пружањем прве помоћи;
 зна да контактира стручно лице;
 пружи прву помоћ;



примена процедура безбедности на раду.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм обуке је намењен кандидатима који желе да се баве пословима
геронтодомаћице/геронтодомаћина.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм се односи на едукацију кандидата у области заштите и подршке старих особа.
Старе особе које нису способне да воде самосталан живот и којима је потребна стручна
помоћ и нега у кућним условима.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Заинтересована лица са најмање завршеном основном школом и поседовање важеће
санитарне књижице.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
8 дана/60 сати

