
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

Програм обуке стручних радника и сарадника у социјалној заштити из области 

деменције 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

Установа Геронтолошки центар Београд 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

Славица Голубовић   

ул. Марије Бурсаћ бр. 49, Београд 

062/80-65-484  

golubovics@ugcb.rs 

  

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:  

Општи циљ Програма је унапређење збрињавања особа оболелих од деменције на 

смештају у установама социјалне заштите. 

Посебни циљеви Програма 

 Проширивање знања и вештина професионалаца у раду са дементним 

корисницима које ће омогућити боље разумевање саме болести и њених 

последица, како би се унапредило збрињавање ових особа. 

 Развој и унапређење компетенција стручњака да у оквиру индивидуалног  

приступа у раду са дементним корисницима искористе њихове преостале 

капацитете и успоре њихово умањење 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА:  

1. Деменције 

2. Алцхајмерова болест 

3. Поремећаји понашања особа са деменцијом 

4. Поремећаји комуникације особа оболелих од АБ 

5. Поремећаји исхране особа оболелих од АБ 

6. Процена бола код особа оболелих од деменције 
7. Стоматолошко збрињавање особа са деменцијом 

8. Фактори ризика за дискриминацију особа са деменцијом 

9. Скрининг тестови за откривање деменције 

10. Комуникација са породицама дементних корисника 

11. Синдром изгарања 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Кроз партиципативне методе и технике рада омогућен је развој општих и посебних 

компетенција неопходних за унапређење рада са дементним корисницима:  

 Способност заштите најбољег интереса корисника 

 Разумевање природе поремећаја и оспособљавање за различите изазове које 
деменција намеће 
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 Знања и вештине за препознавање оних облика понашања дементних особа који би 
могли довести до занемаривања, самозанемаривања, злостављања и злоупотреба 

 Вештине  комуникације са дементним корисницима и њиховим породицама 

 Развијање компетенције за препознавање индивидуалних потреба дементног 
корисника  

 Развијање компетенција за процену бола, когнитивног стања и ухрањености 

 Оспособљавање за превенцију и рано откривање синдрома изгарања код себе и 
других запослених у циљу очувања квалитета услуга 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ: 

Професионалци, стручни радници и сарадници у социјалној заштити одраслих и 

старијих лица оболелих од деменција, јер представља њихово упознавање са 

деменцијама и обучавање за комуникацију, негу и заштиту дементних лица, али и 

бригу о себи као професионалцима. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: 

Социјална и здравствена заштита одраслих и старијих лица.  

Крајњи корисници су особе којима се пружају услуге смештаја. 

  

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Виша и висока стручна спрема. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Два дана/16 сати. 

 


