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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке је унапређење социјалне сигурности и побољшање квалитета
живота старијим особама кроз различите облике  помоћи у свакодневном функционисању.
Посебни циљеви обуке су:
• Усвајање знања о специфичностима старења, посебним аспектима и
карактеристикама личности старијих особа, потребама и психо-социјалним проблемима.
• упознавање са описом посла геронтодомаћице
• Упознавање са основним принципима професионалног понашања и пословне
комуникације
• Усвајање и развој теоријских знања и вештина неопходних за примену
интегралног приступа у идентификовању и адекватном задовољењу потреба корисника
услуга помоћи у кући,
• Повећање професионалне и етичке сензибилности за специфичности и потребе
старијих људи,
• Ширење мреже дневних услуга у заједници старијим лицима.
• Подршка за живот старијих у природном окружењу, превенирање раног и
нецелисходног смештаја старијих у институције.
• Стицање знања и развоја вештина у примени основне неге и рехабилитације.

САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. Специфичност старења и комуникација са старијима
2. Хигијена исхране и хигијена животног простора
3. Основе Прве помоћи, важност редовног узимања лекова, безбедност и здравље на раду
4. Практична обука и развој вештина у реализовању помоћи у кући

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Након похађања овог програма обуке полазници ће бити оспособљени:
- за познавање и уважавање права старих особа, са развијеном способношћу за
активно учешће у остваривању тих права кроз активирање проактивног приступа
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- за познавање и примену обавезујућих докумената који се односе на старе особе
(конвенције, стратегије, закони, протоколи...)
- за примену интегралног приступа у идентификацији и активном учешћу у
адекватном задовољавању потреба  старих
- за познавање, разумевање и примену основних знања о одликама старења,
развијене вештине подршке, препознавања фактора ризика и њихов утицај на одрасле и
старе особе и чланове њихових породица
- за примену знања и вештине потребне за имплементацију основних стандарда у
заштити старих особа: заштита њиховог најбољег интереса, холистичка процена потреба,
партиципација и остваривање партнерства, унапређивање и подршка останку у природном
или мање рестриктивном окружењу, унапређивање квалитета резиденцијалног
збрињавања  и старих особа, социјална интеграција и унапређивање квалитета живота уз
очување њихових постојећих потенцијала
- за примену знања и вештина у препознавању и заштити старих особа од
самозанемаривања, занемаривања, злостављања и злоупотребе
- за примену знања и вештина о Здрављу и безбедности на раду
- за примену знања и вештина у пружању прве помоћи

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Лица заинтересована за обављање послова геронтодомаћице, која ће предвиђеним
програмом обуке стећи неопходна знања о пружању услуга у кући одраслим и старијим
лицима у локалној заједници.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм се односи на социјалну и здравствену заштита старих лица, а крајњи корисници
су особе којима се пружа помоћ у свакодневним активностима у њиховим домовима.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Минимум завршени други, трећи и четврти степен стручне спреме.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Трајање програма обуке је 5 дана/30 сати


