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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

 

Општи циљ програма обуке 

Стицање професионалних компетенција неговатељица / домаћица за реализацију 

услуге Помоћ у кући за децу/младе и старе, у сагласности  са њиховим потребама и  

већим очекиваним трајањем живота.  

Посебни циљеви: 

• Разумевање основних принципа социјалне заштите и значаја услуге Помоћ у кући 

• Упознавање са сврхом услуге Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у 

развоју/инвалидитетом и старе, кључним актерима, активностима неговатељице и 

местом неговатељица у установама и услугама социјалне заштите  

• Стицање знања о основним карактеристикама циљне групе, о стањима и болестима 

са којима се неговатељице могу срести у раду у оквиру услуге 

• Упознавање са основним принципима (правилима) неге и помоћи са одговарајућим 

одговором на потребе корисника 

• Стицање знања о вештинама  комуникације са особама с комуникацијским 

ограничењима  

• Подржати особу која је крхка и зависна, предузимајући све радње које могу 

допринети ублажавању патње, уз емпатичан и пажљив однос 

• Упознавање са узроцима морталитета и факторима који утичу на раст очекиваног 

трајања живота 

• Разумевање неге у тешким данима живота корисника 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм обуке садржи следеће модуле: 
1. Модул - Помоћ у кући за децу,младе и старе као услуга социјалне заштите  

2. Модул - Основне карактеристике циљне групе  

3 .Модул - Знања и вештине неговатељице 

4. Модул - Морталитет 

5. Модул - Евиденција и документација 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
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Опште компетенције 

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 

• Разумеју и непосредно примењују савремени концепт услуге Помоћ у кући за децу, 

младе и старе  базиран на минималним стандардима  

• Примене основна знања помоћи и неге  у раду са децом и  младима са сметњама у 

развоју/инвалидитетом  и старим особама, а која се базирају на савременом тренду 

деинститунационализације  

 

Посебне компетенције 

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 

• Препознају различите врсте сметњи /ограничења и њима прилагоде степен 

потребне подршке 

• Пруже адекватну помоћ и негу у области дневних животних вештина 

• Пруже адекватну помоћ у хитним ситуацијама 

• Познају асистивну технологију и имају вештину манипулације помагалима 

• Успостављају успешну комуникацијску размену са посебним акцентом на активно 

слушање  

• Препознају симтоме злостављања и занемаривања и адекватно реагују у тим 

ситуацијама 

• Препознају  потребе корисника  и кључне параметре здравственог стања  

• Осигурају  достојанство корисника у ситуацији зависности од туђе помоћи и 

потребе за негом у тешким данима  приближавања тренутку смрти    

• Воде Дневник рада неговатељице                                                                                                                   

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ  

 

Програм је намењен професионалцима (стручним радницима и сарадницима ) из система 

социјалне заштите, ангажованим у пружању услуге помоћ у кући. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

Област социјалне заштите – Услуга помоћи у кући за децу, младе и старе  

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА:  

 

Крајњи корисници програма  су деца,млади и стари који услед  физичких и психичких 

ограничења нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у 

активностима дневног живота, неге и надзора. 

Индиректни корисници су чланови породица корисника.  

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Основни образовни захтеви: II до VII степен стручне спреме 

 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

 

2 дана/16 сати 

 


