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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

Помоћ у кући и кућна нега одраслих и старих лица у брдско-планинском подручју 

 

АУТОР ПРОГРАМА 

Александра Илић Новковић 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

Новосадски хуманитарни центар 

ул. Арсе Теодоровића 3, Нови Сад 

тел. 021/423-021 

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Општи циљ програма обуке је стицање нових знања и вештина потребних за квалитетно 

обављање послова неговатељица, ради побољшања квалитета живота одраслих и старијих 

у брдско-планинском пределу кроз свакодневну помоћ у функционисању. 

Посебни циљ обуке: 

-Усвајање знања о геронтологији и инвалидности 

-Значај улоге социјалне заштите за побољшаље квалитета услова живота одраслих и старих 

особа у брдско-планинским пределима 

-Упознавање са психо-социјални проблемима и потребама одраслих и старих лица 

-Опис посла неговатељица; 

-Усвајање вештине комуникације и мирног решавња конфликта 

-Стицање знања и развој вештина из области хигијене и основне неге.  

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Програм обуке је подељен у седам области: 

1. Основ геронтологије, геријатрије и инвалидности;  

2. Водич кроз права одрслих и старих у социјалој заштити;  

3. Психо-социјална подршка;  

4. Ефективан рад и организација посла; 

5. Начин пружање услуге помоћ у кући; 

6. Здраво старење, лична нега и одржавање хигијене; 

7. Обављање практичног рада на терену. 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА 

Након похађања овог програма обуке кандидати ће бити оспособљени за: 

- Савладавање вештина у планирању и организовању рада у домаћинству корисника ( 

израда дневног плана рада са адекватним распоредом времена; припрема писменог 

и подношење усменог извештаја о пруженим услугама и вођење документације); 

- Овладали вештинама комуникације, етика и чување професионалне тајне у контаку 

са корисником, члановима породице и свим осталим сарадницима и представницима 

локалне заједнице; 

- Препознавање психолошких, социјалних и основних физиолошких потреба  и 

савладали вештине и знања о начину задовољења егзистенцијалних потреба 

(одржавање личне хигијене, хигијене стана, набавци намирница и лекова и припрема 

оброка, помагању у контроли виталних функција и узимању лекова); 

- Препознавање и заштита корисника од самозанемаривања, занамеривања, 

злостављања и злоупотребе 

- Савладана техника прве помоћи приликом пада и мањих повреда и контрола 

виталних функција. 

ЦИЉНА ГРУПА ОБУКЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ: 

Програм је намењен неговатељицама које ће обављати послове помоћи у кући корисницима 

у ванинституционалној заштити. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Програм се односи на област заштите и подршке одраслим и старијим особама у брдско-

планинском пределу. Крајњи корисници су одрасли са инвалидитетом и старије особе.  

 

ПРЕДУСЛОВ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Услов је најмање  стечено звање II степен стручне спреме, без предходног искуства. 

 

ТРАЈАЊЕ ОБУКЕ: 
4 дана/32 сати 

 


