РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА : Програм обуке геронтодомаћица/геронтодомаћина за пружање
услуге помоћ у кући за стара и инвалидна лица
АУТОРИ ПРОГРАМА: Гордана Миловановић, Владимир Јовановић
РЕЦЕНЗЕНТ: Ивана Трмчић
КОНТАКТ ОСОБА:
Гордана Миловановић, Центар за подршку и инклузију Help Net
Војводе Миленка 37., Београд
Телефон: 063288208 ; 0113611844

ЦИЉ ПРОГРАМА: Стручно сопособљавање полазника програма за обављање
послова помоћи у кући за стара и инвалидна лица

САДРЖАЈ ПРОГРАМА: Програм обуке се састоји из 6 области:
1. Старење и инвалидност
2. Дефиниција и садржај услуге помоћ у кући
3.Корисници помоћи у кући
4. Вештине комуникације
5. Хигијена
6. Вођење документације и извештавање

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА:
•
Стицање основних теоријских знања о процесу старења, одликама старости и о
инвалидности и особама са инвалидитетом; болестима у старости;
•
Планирање и организовање рада у домаћинству корисника;
•
Овладавање вештинама неопходним за заштиту и помоћ старијим и инвалидним
1

лицима у задовољавању њихових егзистенцијалних потреба и потреба вишег реда.
•
Израда дневног плана рада и плана временског распореда послова и примена
на терену;
•
Помагање корисницима у одржавању личне хигијене, хигијене стана, спремању
оброка, набавци намирница;
•
Комуникација са корисницима, члановима њихових породица и стручним
радницима;
•
Брига о здрављу корисника;
•
Способност заштите најбољег интереса корисника;
•
Унапређење практичних знања и овладавање вештинама неопходним за заштиту
и помоћ старијим лицима у задовољавању њихових потреба;
•
Припрема писменог и подношење усменог извештаја о пруженим услугама
корисницима;
ЦИЉНА ГРУПА ПРОГРАМА: Програм је намењен пунолетним радно способним
особама које ће обављари послове помоћи у кући за стара и инвалидна лица

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ: Програм се односи на област заштите
и подршке старим и инвалидним лицима.

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА: Услуга помоћи у кући обезбеђује се лицима
која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и
психичке способности да задовоље свакодневне основне животне потребе.

УСЛОВИ ЗА УКЉУЧЕЊЕ ЛИЦА У ПРОГРАМ ОБУКЕ : Обуци могу приступити
лица која имају 18 или више година, која су мотивисана и способна за рад са старијим
особама или инвалидним лицима.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ : Обука траје 32 часа (4 радна дана)
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