
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМA 

Едукација за обављање послова неговатељице у установама за смештај одраслих 

и старијих лица 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

Установа Геронтолошки центар Београд 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

Ивана Трмчић,  

ул. Марије Бурсаћ бр. 49, Београд 

trmcici@ugcb.rs  

011/2695-525, 062/80-65-481  

 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:  

Општи циљ програма обуке је унапређење нивоа социјалне сигурности и побољшање 

квалитета живота корисника услуга смештаја. 

Посебни циљеви:  

• јачање професионалних капацитета неговатељица у установама за одрасла и 

старија лица 

• стандардизација нивоа услуга у установама за одрасла и старија лица. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА:  

1. Организација рада Установе која пружа негу 

2. Основна права и обавезе из радног односа 

3. Основни принципи и елементи успешне комуникације 

4. Психолошки аспекти  старења  

5. Стрес и синдром изгарања 

6. Здравствени проблеми старијих особа 

7. Психопатологија позног животног доба 

8. Основи неге корисника 

9. Нега умирућег - терминална нега 

10. Профилакса епидемијских инфекција 

11. Практични део обуке 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА: 

Програм развија опште и посебне компетенције неопходне за стручан рад и 

холистички приступ потребама, пре свега категорији зависних корисника, у установама 

за одрасла и старија лица. Овим програмом се постиже: 

- развијање вештина за рад у тиму и развијање тимског рада, 

- познавање и уважавање права одраслих и старих особа и развијена способност за 

активно учешће у њиховом остваривању кроз активирање проактивног приступа, 

- познавање, разумевање и примена основних знања о одликама старења, развијене 

вештине подршке, фактори ризика и њихов утицај на одрасле и старије особе и 

чланове њихових породица, 

- знања и вештине у препознавању и заштити одраслих и старијих лица од 

самозанемаривања, занемаривања, злостављања и злоупотребе, 
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- вештине конструктивне комуникације са корисницима, 

- вештине препознавања синдрома изгарања и упознавање са методама и техникама 

за његово превазилажење. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ. 

-    Неговатељице које у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне заштите, морају проћи додатне обуке за пружање услуга 

неге, а по акредитованом програму 

- Лица заинтересована за обављање послова геронто-неговатељице, која ће 

предвиђеним програмом обуке стећи неопходна знања о пружању услуга помоћи и 

неге одраслим и старијим лицима у установама за смештај одраслих и старијих лица 

 

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 

Минимум завршени други, трећи и четврти степен стручне спреме. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

Трајање програма обуке је 6 дана (48 сати). 

 


