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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
- Стицање елементарних знања из области геронтологије
- Разумевање основних принципа социјалне заштите и значаја услуге геронтодомаћице за
побољшање квалитета живота старијих
- Стицање знања и развијање вештина у вези неге болесника, пружања прве помоћи,
исхране, хигијене, вођења документације о кориснику у кући или институцији
- Повећање компетенција учесника обуке за комуникацију са корисницима и
успостављање границе трансфера емоција
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Појам геронтологије и геријатрије
Принципи социјалне заштите у раду са старијима
Животне потребе и проблеми у трећем добу
Комуникација
Хигијена
Посматрање болесника
Исхрана
Прва помоћ
Обука за пружање помоћи приликом отежаног кретања и коришћења помагала
Вођење документације
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Након завршене обуке полазници
- имају нова знања из области геронтологије
- усвојили су основне принципе социјалне заштите и упознали елементе услуге
геронтодомаћице (исхрана, хигијена и лична лигијена)
- обучени су за примену инструмената за праћење здравственог стања корисника услуге
(мерење крвног притиска и пулса, телесне температуре

-обучени су за вођење документације (здравствени лист)
- овладали су вештинама за пружање физичке и менталне подршке корисницима у
функцији побољшања квалитета живота корисника
- овладали су вештинама пружања прве помоћи
- разликују агресивну, субмисивну и асертивну комуникацију
- овладали су вештинама асертивне комуникације, активног слушања, емпатије и
постављањем границе трансфера емоција
ЦИЉНА ГРУПА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен особама са завршеном основном и/или средњом школом које су
незапослене, а заинтересоване су за обављање послова геронтодомаћице.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Заштита старијих
Крајњи директни корисници су старије особе којима је потребна физичка, здравствена и
психо-социјална подршка
Индиректни корисници су чланови породице директних корисника
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ОБУКУ
Завршена основна или средња школа и здравствена способност
ТРАЈАЊЕ ОБУКЕ
44 сата

