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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА
Људска права и квалитет живота старијих у установама за смештај

АУТОРИ ПРОГРАМА
Удружење грађана „Снага пријатељства“ – Amity

КОНТАКТ ОСОБА
мр Надежда Сатарић,
nada@amity-yu.org
тел. 011/66-90-122, факс: 011/66-71-523
моб. 063/8108-600

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Циљ програма обуке је унапређење компетенција стручних радника који у установама
непосредно раде са старијима, односно њихово проширивање знања, додатно
сензибилисање за област поштовања људских права старијих, као и за развој вештина
за успостављање механизама за евалуацију квалитета живота и дефинисање стандарда
људских права.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

1. МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ ОКВИР ЗА ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА СТАРИЈИХ
2. НАЦИОНАЛНИ ПРАВНИ ОКВИР СА ПОСЕБНИМ ФОКУСОМ НА ЉУДСКА ПРАВА СТАРИЈИХ У

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
3. КОРИСНИЦИ УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ СТАРИЈИХ И УСТАНОВЕ У СРБИЈИ
4. ПРАКСЕ ПОШТОВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРУЖАЊА УСЛУГА У ВЕЗИ СА КВАЛИТЕТОМ

ЖИВОТА СТАРИЈИХ У УСТАНОВАМА У СРБИЈИ
4.1. Праксе поштовања људских права старијих у домовима Србије
4.2. Активности корисника и контакти са породицом и заједницом

5. ИНДИКАТОРИ ПОШТОВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СТАРИЈИХ У
УСТАНОВАМА У ЗЕМЉАМА ЕУ – ДОБРЕ ПРАКСЕ
5.1. Стандарди квалитета социјалних услуга у Хрватској
5.2. Национални стандарди квалитета неге старих у установама у Ирској
5.3. Индикатори квалитета живота у домовима Европског центра за социјалну

политику и истраживања

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
Стручни радници који заврше Програм обуке имаће унапређене опште и посебне
професионалне компетенције и биће оспособљени да:
 препознају која су то обавезујућа међународна документа и механизми за

поштовање људских права старијих (опште компетенције)
 примењују у пракси обавезујуће националне документе и механизме за поштовање

људских права старијих који живе у установама за смештај у Србији, чиме се
обезбеђује њихов квалитетнији живот у старости (опште)

 израде процедуре о начинима обезбеђивања права корисника а у складу са
карактеристикама корисничке групе у установама за смештај (посебне)
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 спроведу интерну годишњу евалуацију квалитета пружених услуга у установи за
смештај, која укључује испитивање задовољства корисника/њихових заступника,
сродника и посетилаца установе. (посебне компетенције)

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Овај Програм обуке је намењен стручним радницима запосленим у установама за
смештај одраслих и старијих а који непосредно раде са старијим корисницима и имају
најмање средњу стручну спрему.
Програм није међусекторског карактера.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм обуке се односи на област: Заштита старијих особа у установама за смештај
одраслих и старијих у Србији.
Крајњи корисници су старије особе смештене у установама.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Предвиђено је да полазници буду стручњаци који имају најмање средњу стручну
спрему а који раде у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих.
Програм ове обуке могу да похађају и стручњаци без радног искуства.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
2 дана/13 сати и 20 минута.


