
1 

 

 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА: Помоћ у кући и општа нега   

 

АУТОРИ ПРОГРАМА:  

Мирољуб Николић, мастер политиколог 

Радмила Аврамовић, дипломирани социјални радник 

 

  

КОНТАКТ ОСОБА 

Мирољуб Николић, Caritas Шабац 

Кнеза Лазара 1/4/25, Шабац 

Телефон: 069/3065462 

E-mail: m.nikolic@caritas-sabac.rs 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА: Стручно сопособљавање полазника програма за обављање послова 

неговатеља у оквиру услуге помоћи у кући за стара и лица са инвалидитетом. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА:   

I МОДУЛ: систем социјалне заштите, старост, инвалидност, палијативно збрињавање 

1. Систем социјалне заштите као оквира програма; 

2. Старост и старење; 

3. Инвалидност; 

4. Помоћ у кући и палијативно збрињавање; 

II МОДУЛ: развој личности, комуникација, тимски рад 

1. Развој личности;  

2. Комуникација; 

3. Тимски рад; 

III МОДУЛ: процена потреба, активности, индивидуални план 

1. Процена потреба и поновни преглед; 

2. Активности у оквиру услуге помоћ у кући; 

3. Израда индивидуалног плана услуга; 

IV МОДУЛ: организација и реализација услуге, одржавање животног простора, 

исхрана 

1. Организација и реализација услуге помоћ у кући; 

2. Планирање и одржавање животног простора старих у кућним условима; 

3. Исхрана 

V МОДУЛ: општа нега 

VI МОДУЛ: писана и практична провера знања 
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ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА: 

Након похађања програма обуке полазници ће бити оспособљени да: 

- Разумеју основне карактеристике система социјалне заштите и услуга у 

заједници; 

- Дефинишу основне стандарде, садржај и програмске активности услуге помоћи 

у кући; 

- Разумеју процес старења и основне карактеристике старости и инвалидности; 

- Идентификују основне принципе помоћи у кући и палијативног збрињавања; 

- Користе основне вештине комуникације приликом процене потреба и пружања 

услуга; 

- Препознају значај и унапређују тимски рад у процесу пружања услуге; 

- У сарадњи са стручним радницима и корисницима израђују индивидуалне 

недељне и месечне планове услуга, базиране на процени потреба корисника; 

- Одржавају животни простор корисника, посредују у задовољавању потреба у 

заједници и брину о исхрани старих у кућним условима; 

- Обављају послове опште неге (одржавање покретљивости корисника, 

пресвлачење корисника, промена постељине, нега тела, санирање и нега мањих 

рана, помоћ при вршењу нужде, контрола виталних функција: мерење 

пулса/крвног притиска/нивоа шећера у крви/телесне темепратуре корисника, 

превенција секундарних болести). 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОГРАМА: Обука је намењена лицима која имају 18 или више година и 

испуњавају услове за обављање послова сарадника у социјалној заштити. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ: Програм се односи на област заштите и 

подршке старим и лицима са инвалидитетом 

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА: Крајњи корисници програма обуке су одрасли и 

старији, који имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању 

да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, 

неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. 

 

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 

лицима са инвалидитетом. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ : Дужина трајања програма је 40 сати, односно 5 радних 

дана по 8 наставних сати. 


