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1. УВОД 
 

 Процес старења становништва је значајан демографски тренд, уско повезан са 

брзом урбанизацијом. Приближно једна четвртина становништва Европе живи у руралним 

срединама, а у већини земаља је старење становништва у руралним областима брже и 

израженије него у градским срединама.  

 Савремени начин живота и миграције на релацији село - град доводе до промене 

структуре становништва у селима, тако да је све већи број старијих, пре свега самачких 

домаћинстава, у руралним срединама. Ови људи често остају заборављени и остављени да 

се сами сналазе. Пад наталитета и све веће миграције становништва знатно умањују 

могућности породичне подршке у старости. Стога је веома битна подршка заједнице преко 

различитих услуга социјалне заштите, пре свега услуге „помоћ у кући“, која доприноси 

побољшању квалитета живота и смањењу социјалне искључности старијих и особа са 

инвалидитетом у руралним срединама.  

Овај приручник је намењен полазницима/ама обуке ,,Помоћ у кући и кућна нега 

одраслих и старих лица у брдско-планинском подручју“. Програм обуке, ауторке 

Александре Илић Новковић, припремљен је и акредитован код Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања (решење о акредитацији програма обуке бр. 

150-00-68/5/2022-09 од 12.4.2022.г.). Обука и приручник су настали у оквиру пројекта 

„SEED – Подршка образовању и запошљавању жена и младих“, који у општинама Апатин, 

Кула, Владичин Хан и Сурдулица спроводи Новосадски хуманитарни центар уз подршку 

Volkshilfe Solidarität и Аустријске развојне агенције.  

За више информација можете контактирати: 

НСХЦ - Новосадски хуманитарни центар 

Арсе Теодоровића 3 

21000 Нови Сад 

(021) 423-021, 423-024 

nshc@eunet.rs 

www.nshc.org.rs 

 

mailto:nshc@eunet.rs
http://www.nshc.org.rs/
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2. СТАРЕЊЕ 

Званичне и јединствене дефиниције старења нема. У литератури се може наћи подела 

на две врсте старења: примарно и секундарно старење. 

Примарно старење или физиолошко старење је процес који се односи на нормалне 

физиолошке процесе који су одређени унутрашњим, биолошким факторима. Сам процес је 

неизбежан и последица је сазревања организма протоком времена. 

Секундарно старење или патолошко старење је процес где се јављају патолошке 

промене које су последица утицаја спољашњих фактора (болест, утицај околине, 

понашање појединца, нпр. излагање сталној буци доводи до слабљење чула слуха). 

Процесом старења се баве геронтологија и геријатрија. 

 

2.1. ГЕРОНТОЛОГИЈА И ГЕРИЈАТРИЈА 

 Геронтологија је наука о старости и старењу. Реч геронтологија је настала од 

грчке речи gerontols - стари човек, старац и logos -  наука. То је интердисциплинарна наука 

која проучава биолошке, психолошке и социјалне промене и процесе старења и старости. 

У геронтологији су истакнуте четири врсте старења: хронолошко, биолошко, психолошко 

и друштвено. 

Хронолошко старење је дефинисано по броју година, тако да су основни 

критеријум за одређивање да ли је неко стар или није, године живота. Према појединим 

ауторима, доба старости се дели на рану старост од 65 до 75 година; просечну старост од 

76 до 85; и познау старост преко 85 година. Према дефиницији Светске здравствене 

организације, старије су особе од 60 до 75 година; стари од 76 до 90 година, а веома стари 

преко 90 година. 

Биолошко старење се односи на физичко старење које се одликује смањењем 

способности система органа. 

Психолошко старење подразумева промене у сензорним и перцептивним 

процесима; то је дисхармоничан процес пропадања организма који доводи до промене 

адаптивног капацитета и личности. 
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Социјално (друштвено) старење подразумева промене код особе у односу са 

социјалном средином, породицом, променама у послу, раду и другим друштвеним 

активностима.  

 

Геријатрија је наука о медицинским карактеристикама и значају старења и 

старости. То је грана медицине која обухвата области превенције, дијагностике, терапије и 

рехабилитације у старости. 

 

3. ТЕОРИЈЕ СТАРЕЊА 

Постоји велики број теорија старења, чак више од 300, као и велики број покушаја 

да се објасни сам пут старења. Теорије се углавном поклапају и допуњују. Највећи 

проблем је јасно сагледавање узрока, као и последица старења. 

Теорије се класификују на различите начине, али најчешће према нивоима за које 

се сматра да имају примарну улогу у старењу. Постоје биолошке, социолошке и  

психолошке теорије старења. 

3.1 БИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ СТАРЕЊА 

Циљ ових теорија је да објасне узроке и процесе старења на нивоу ћелија, органа и 

самог организма као целине. Ниједна теорија није дала јасан одговор због чега долази до 

старења организма. Биогеронтологија је под-област геронтологије и бави се биолошким 

процесом старења.  

Биолошке теорије старења могу се сврстати у две главне групе: 

 а) Програмиране теорије старења (називају се још и развојне и генетичке) процес 

старења описују као програмирани процес који је уписан у ген појединца. Ген диктира 

дуговечност човека.   

 б) Случајне или схолистичке теорије старења претпостављају да је процес 

старења резултат самог живота, резултат акумулираних оштећења која узрокују догађаји 

из свакодневног живота ( болест, повреде, утицај штетних агенса итд.)  
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3.2 СОЦИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ СТАРЕЊА 

Ове теорије имају за циљ да објасне промене  које настају у току старења у односу 

појединца и друштва, а које се односе на промене у социјалним активностима и 

социјалним улогама старијих. 

3.3 ПСИХОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ СТАРЕЊА 

 Психолошке теорије посматрају процес старења као једну од фаза развоја живота 

кроз дефинисање стадијума развоја личности. Постоји више теорија усмерених ка 

утврђивању услова здравља, односно болести, у којима долази до дезорганизације 

понашања и то: 

а)Теорије животног века према којима се промене приписују урођеним, генетским 

чиниоцима који управљају развојем појединца; 

б)  Теорија тока живота поставља модел психичког развоја кроз пет раздибља: 

0-15 година – прогресивни раст - детињство 

15-25 година – репродукција – почетно самоодређивање циљева 

25-45 година – кулминација – коначно самоодређивање циљева  

45-65 година – опадање репродукције - самоодређивање циљева 

65 и више година – раздобље опадања, остваривање циљев или осећај неуспеха. 

в) Теорија животног раздобља Карла Густава Јунга 

г) Теорија психо-социјалног развоја Ерика Ериксона,  итд. 

 

4. КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАРЕЊА И СТАРОСТИ 

Старење је веома сложен процес, чије су промене изазване деловањем различитих 

узрока који могу бити узајамно повезани.  

Током самог процеса долази до промена на психичком, телесном, али и социјалном 

плану. На психичком плану долази до појаве нерасположења, заборавности, страха, 

сумњичавости, осећаја одбачености и усамљености, појаве депресије и апатије... На 

телесном плану долази до промена у раду срца, оштећења чула слуха и вида, такође су 
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,,Све се те промене збивају у смеру 

успоравања, слабљења и поремећаја, 

али то не значи да су сви стари људи 

телесно неспособни и болесни.“ 
 

- Хавелка и  Деспот Лучанин, 2007 

врло честе промене у мишићном и коштаном ткиву. Промене на социјалном плану настају 

пензионисањем и променом друштвене улоге, губи се ауторитет како у породици, тако и у 

заједници.  

4.1 ПРОМЕНЕ У СТАРОСТИ И СТАРЕЊУ 

Како човек стари, долази телесних, сензорних, моторичких и когнитивних промена, 

као и до промена саме личности.  

Типичне телесне промене су спољашње и очигледне: појављују се старачке пеге и 

боре услед смањења еластичности коже, долази до губитка косе, поготову код мушкараца, 

коса постаје седа. Долази и до видљивих промена у покретљивости старијих особа услед 

промена у коштано-мишићнном систему - атрофије мишића, смањења снаге и тонуса 

мишића, појаве остеопорозе (крхкости костију), већином код жена, и дегенеративних 

промена у зглобовима.  

Промене се јављају и у другим системима 

човековог тела: у кардиоваскуларном (срце и крвни 

судови), пробавном и имунолошком систему долази 

до промена; у нервном систему долази до одумирања 

можданих ћелија и појаве успорености; смањује се 

капацитет плућа. Уколико се старија особа разболи, 

долази до нарушавања укупног телесног функционисања, пошто се старије особе знатно 

теже опорављају у односу на млађе људе. Старији немају залихе енергије и снаге, зато су 

осетљивији на појаву болести.  

Сензорне способности се током старости знатно смањују, али те недостатке особе 

могу надокнадити различитим помагалима – наочарима за вид, слушним апаратима и др.   

 Истраживања утицаја старења на моторичке способности ослањају се на мерење 

брзине једноставне и сложене моторичке реакције. Три су основна узрока продужења 

времена реакције са старошћу, и то: 

- смањење сензорне осетљивости, 

- смањење брзине провођења импулса у нервима, 

- успоравање процеса у централном нервном систему.  
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Интересантно је да прво опадају вештине које се прве стичу у детињству, на 

пример ходање, трчање, писање и сл., а следеће опадају вештине свакодневног живота: 

облачење, свлачење, кување, прање, чешљање и др.  

Процена способности служи као показатељ способности самозбрињавања старије 

особе, односно њене функционалне способности. Већина старијих особа успешно 

функционише, пошто научи да успореност надокнади повећаном пажњом и узимањем 

довољно времена за реализацију неке активности. 

 

Током рада са старијима је веома ВАЖНО знати да их не смете пожуривати, 

него им дати више времена и омогућити да обављају задатке сопственим темпом. 

Због промена у кретању, старији људи су подложнији незгодама. Најчешће се 

догађају падови у кући, услед ослабљеног осећаја за равнотежу, успорености у реаговању, 

као и неприлагођене околине њиховим потребама (теписи и стазе које се могу поврнути, 

клизаве подне површине, недостатак рукохвата и сл.). 

 

Когнитивне способности се мењају тако што током старења долази до промена у 

броју нервних ћелија - неурона.  Долази до промена у памћењу. Памћење је способност 

задржавања и репродукције претходно усвојеног садржаја. Током старости долази до 

опадања концентрације и пажње. Често се дешава да особа заборави ствари које су се 

десиле у блиској прошлости, а сећа се садржаја из младости. 

 

5. ПОТРЕБЕ СТАРИХ 

Према психологу Абрахаму Маслову, људске потребе се могу разврстати у групе и 

постоји јасна хијерархија између њих. Нижи нивои потреба се морају задовољити пре него 

што се активирају потребе виших нивоа. 



Приручник за обуку геронтодомаћица / геронтодомаћина   Новосадски хуманитарни центар 

 

 
9 

 

Извор: http://nastavapsihologijamaterijali.blogspot.com/2014/03/maslov-piramida-potreba.html 
 

Многи старији се успешно прилагођавају променама које старост носи и на 

адекватан начин успевају да задовоље потребе од најнижег до највишег нивоа пирамиде. 

Има и оних који, услед лошег здравственог и материјалног стања, не могу сами да 

задовоље своје потребе и потребна им је помоћ других. Особе којима је потребна помоћ 

других не успевају да прихвате уобичајене промене које доноси старост. Као што знамо, 

потребе старих су специфичне и захтевају већу пажњу друштва.  
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Како да препознамо потребе старијих особа, да би биле задовољене на адекватан начин? 

 

ПОТРЕБЕ МОГУЋИ ПРОБЛЕМИ 

ФИЗИОЛОШКЕ ПОТРЕБЕ - СТАМБЕНА 

ОБЕЗБЕЂЕНОСТ: 

 Да ли услови становања одговарају 

потребама старе особе? 

Незадовољавајући услови становања (лош 

приступ улазу, непостојање рукохвата, клизаве 

подне површине и др.) доводе до тога да се 

код старих развија осећај немоћи, 

бескорисности, несигурности... 

СИГУРНОСТ: 

 Да ли постоји економска независност и 

задовољење основних 

егзистенцијалних потреба? 

 Да ли је обезбеђена здравствена 

заштита? 

Услед лоших материјалних прилика (ниска 

пензија), економска зависност од других  

доводи до развијања осећања бескорисности и 

губитка достојанства. Услед удаљености 

здравствене установе, ако стара особа живи 

сама или нема помоћ других, долази до 

немогућности лечења и развија се страх. 

ДРУШТВЕНЕ ПОТРЕБЕ - ОСЕЋАЈ 

ПРИПАДНОСТИ: 

 Да ли има породицу? 

 Какав је однос са пријатељима и 

комшијама? 

Уколико стара особа живи сама, без породице, 

доводи до осећања беспомоћности и 

усамљености. Незадовољење потребе за 

припадањем може довести до осећања 

одбачености, усамљености, беса, туге, чак и до 

негативног става према животу. 

ПОТРЕБЕ ЗА САМОПОТВРЂИВАЊЕМ - 

САМОАКТУЕЛИЗАЦИЈОМ: 

 Да ли прихвата промене везане за 

напуштање своје професије - 

пензионисање? 

Често старија особа не прихвата промене које 

доноси напуштање професије, промена улоге у 

породици, па незадовољење тих потреба може 

довести до осећаја потиштености, 

сумњичавости, негирања свега, љутње... 

 

У већини случајева старија особа је вољна за разговор, има потребу да са неким 

подели своје потребе и осећања. Некада ће сам разговор помоћи да се стара особа осећа 

боље и да сама дође до решења својих проблема. Током разговора можемо добити све 

потребне информације у вези проблема и потреба, а самим тим доћи и до решења. 

Разговори често могу бити дуги, тако да морамо бити сконцентрисани, пажљиви и 

стрпљиви, и морамо знати да слушамо. 
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5.1 СТАРИ И ПОРОДИЦА 

Породица је основна ћелија друштва. Сама породица је незамењива средина у којој 

се човек формира као личност и у којој задовољава своје основне животне потребе, и то 

оне најбитније које само породица може да задовољи.  

 

Породица има различите функције за све своје чланове, и то: 

- биолошку функцију - обезбеђивање хране, продужење лозе; 

- васпитну функцију кроз коју деца се формирају у личности, стичу потребне 

социјалне вештине, навике, правила понашања; 

- заштитну функцију -  обезбеђивање сигурности свим својим члановима; 

- социјалну функцију, не мање значајну од претходних, кроз развијање социјалних 

улога и одговорности.  

 

 Све наведене функције током старости трпе промене. Старе особе немају више 

кључну улогу у задовољењу егзистенцијалних потреба породице, па им ауторитет опада. 

Током старости, с друге стране, долази и до губитка драгих особа: супружника, пријатеља, 

а и одласка деце због формирања сопствених породица.  

Значај  породице за старије је велики. Важно је да су им деца близу како би могла 

редовно да их посећују; уколико су далеко, старе особе имају потребу за помоћи других 

лица и заједнице. Веома је битно да особа која учествује у пружању помоћи покуша на 

различите начине да попуни празнину и помогне старијој особи да одржава контакте са 

њој драгим и значајним особама.  

 

Губици на животним пољима имају за последицу да се старе особе много троше, 

емоционално и физички, током адаптације на промену која се десила и опоравка од стреса 

који је нераздвојни део кризе. У овом периоду, чешће него у другим периодима живота, 

губитак доводи до самоизолације или удаљавања од породице. 
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6. ПСИХОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У СТАРОСТИ 

Психичке промене које су најзаступљеније код старих особа су:  

 Пажња видно слаби. Промене у интензитету пажње су 

типичне појаве за старост. 

 Слабије памћење и заборављање су први знакови старења. 

Памћење је способност задржавања и репродукције одређеног 

садржаја. Састоји се од три фазр: упамћивања, памћења и 

сећања. Тренутно памћење (упамћивање) односи се на кратак временски период, 

памћење на неколико дана, док се сећање односи на дуготрајно памћење садржаја 

уназад неколико месеци и година. Током старости долази до поремећаја 

репродукције садржаја и веома је честа појава да се старији лакше сете доживљаја 

из младости, него актуелних збивања. Саме те промене доводе до негативног 

статуса старих особа и повећају потребу за самопоштовањем и признањем од 

стране других. 

 Карактеристика старости је да старије особе све теже стичу нова знања. Наводи 

се да се ментална способност развија од 18. до 20. године, да остаје непромењена 

до 30-те, и да се интелектуалне способности лагано умањују до 50-те. Међутим 

новија истраживања указују да постоји јасна веза између менталне активности и 

интелектуалних потенцијала у старости.  

7. МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У СТАРОСТИ 
 

Светска здравствена организација дефинисала је ментално здравље као стање 

благостања у коме појединац остварује своје потенцијале, може да се нормално суочава 

са стресом, ради продуктивно и способан је да пружи допринос заједници.  

 Фактори ризика за настајање менталних поремећаја код старијих особа су сложени 

и састоје се из различитих фактора друштвене, психолошке и биолошке природе. 

Ментално здравље знатно утиче на физичко здравље, али и обрнуто. Губитак 

способности за самостални живот услед ограничености при кретању, заступљености 
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хроничног бола, поремећаја у моторици или других сметњи, захтева помоћ других лица 

старијој особи. Старији са телесним здравственим проблемима чешће имају депресију од 

других. Нелечена депресија може негативно утицати на исход срчаних обољења.  

 Функционалне способности потребне за обављање свакодневних активности 

(припрема хране, облачење, једење, одржавање хигијене, куповина, поспремање стана) 

су веома повезане са менталним здрављем. Слабије функционалне способности снажан 

су узрочник даљих слабљења функционалних способности. Смањењем могућности 

задовољења основних животних потреба долази до повећања депресивних симптома и 

јавља се незадовољство животом. Сви поменути фактори могу довести до изолације, 

губитка самосталности и усамљености.  

 Код старијих особа у геријатрији су заступљени ,,геријатријски синдром 4Н“   и 

,,геријатријски синдром 4Д“.  

 Геријатријски синдром 4Н су компликације које настају код геријатријских 

болесника: непокретност, нестабилност, несамосталност и неконтролисано мокрење. 

 Геријатријски синдром 4Д су депресија, деменција, декубитус и делиријум.  

7.1 ДЕПРЕСИЈА  

Депресија је најучесталији ментални поремећај који се јавља код старих особа. Она 

произилази из губитка значајних особа у животу, губитка улога и самопоштовања, 

промена у социјалним контактима које су условљене здравственим и финансијским 

потешкоћама и смањеном функционалношћу.  

Депресија је према истраживањима најчешћи ментални поремећај у општој 

популацији.  Према подацима Светске здарвствене организације, депресија је четврти 

најчешћи узрок „година живота измењених због инвалидности“! 

Поремећаји расположења у старости нису реткост, а разлози за депресију су 

многобројни. Често се депресија јавља уз анксиозност. Симптоми су: жалосно 

расположење, губитак интереса за свакодневне активности, потиштеност, смањење 

енергије, умор, потешкоће спавања (рано устајање, потешкоће успављивања), губитак 

апетита, смањење концентрације и др.  
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Неретко чланови породице депресију код старих особа сматрају нормалним стањем 

и повезују је са процесом старења. У том периоду породица треба да покаже стрпљивост, 

пажњу и бригу, а не да им говори да се са њима нешто дешава и да треба да се тргну. 

Посебну пажњу треба посветити давању лекова против депресије, и објаснити пацијенту и 

породици да се лек узима дуго и у одговарајућој дози.  

7.2 ДЕМЕНЦИЈА  

Деменција се дефинише као стечено снижење менталних способности у најмање 

две области (на пример, памћење и говор; памћење и опажање; оријентација у простору и 

опажање, итд.) и временом се погоршава. 

У раној фази болести примећује се почетак заборављања, затим говор постаје 

успорен, долази до слабљења оријентације у простору и времену. Касније долази до 

поремећаја у понашању и оно постаје непримерено. Овакве особе захтевају 

двадесетчетворочасовну бригу, седам дана у недељи.  

У почетку особе са деменцијом треба да воде што нормалнији живот. Околина 

болесника и свакодневна рутина треба да остану по могућству исте, јер је њихова 

способност прилагођавања смањена. Потребно је да се обавља стална умерена физичка 

активност и препоручује се неки хоби, што повољно утиче на понашање. Емоционална 

подршка је такође веома важна и смањује страхове, депресивност и осећај напуштености. 

 

8. ИНВАЛИДНОСТ 
 

Оштећење (impairment) јесте сваки губитак или неправилност (абнормалност) 

психолошке, физиолошке или анатомске структуре или функције, тј. губитак или 

поремећај психолошких, физиолошких или анатомских структура или функција било ког 

узрока, што доводи до поремећаја  у раду појединих органа или обављању општих 

функција на нивоу целог организама
1
. 

                                                           
1
 Симић проф. др Мирослав (1996), Рехабилатација инвалида, ФПН, Београд 
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Особа са инвалидитетом (lat. invalid, invalidus) је особа која је, због урођеног или 

стеченог недостатка физичких или менталних способности, неспособна да себи 

делимично или у потпуности обезбеди потребне услове за вођење личног и друптвеног 

живота. 

Инвалидност (lat. invalidus - 

немоћан, слаб, неспособан) је стање 

организма настало услед болести, 

повреда или урођеног дефекта
2
.  

Термин инвалидност дефинише 

органичење или немогућност 

извођења неке активности на начин и 

у обиму који се сматрају уобичајним 

за неку особу, чија је последица више 

или мање трајно, делимично или 

потпуно смањење радне способности, 

и способности за нормалан живот.  

Под инвалидношћу подразумевамо велики број различитих функционалних 

ограничења која могу бити физичка, ментална или сензорна медицинска стања или 

менталне болести. Оштећење погађа поједине делове тела и функције, док се инвалидност 

односи на смањење могућности у целини.  

Особе са инвалидитетом, према Закону о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом, јесу особе са урођеном или стеченом физичком, интелектуалном, 

сензорном или емоционалном онеспособљеношћу које, услед друштвених или других 

препрека, немају могућност или имају ограничене могућности да се укључе у активност 

друштва на истом нивоу са другима, без обзира на то да ли могу да остварују поменуте 

активности уз употребу техничких помагала или службе подршке. 

Међународна организација рада дефинише особу са инвалидитетом као особу чије су 

могућности да задржи или осигура одговарајуће запослење битно смањене због физичког 

или металног оштећења
3
.  

                                                           
2
 Ibid 

3
 Ibid 
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9.  ВОДИЧ КРОЗ ПРАВА СТАРИХ И ОСОБА СА  
ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

„Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“, наводи 

се у Члану 1. Универзалне декларације о људским правима која је усвојена 1948. године и 

обавезујући је документ Уједињених нација за све земље чланице, што важи и за Србију.  

Сви људи имају право на сва људска права, самим тим што су људска бића. То су 

неотуђива права која ужива свако људско биће, која му на било који начин не могу бити 

одузета, та права припадају сваком људском бићу без обзира на националност, расу, боју 

коже, пол, пошто она произилазе из урођеног достојанства и вредности људског бића.  

Постоје лична, грађанска, политичка, економска, социјална и културна права. Ми 

ћемо фокус усмерити на права која штите интересе старих и особа са инвалидитетом. 

Старе особе, као и особе са инвалидитетом, спадају у посебно осетљиве групе 

становништва и некима од њих су потребне посебне мере заштите и подршке.  

 

Права која ћемо у овом приручнику објаснити и обухватити, држећи се домаћих законских 

оквира, су:  

1. Право на социјалну заштиту 

2. Право на здравствену заштиту 

3. Право на неповредивост физичког и психичког интегритета 

4. Забрана дискриминације 

5. Право на наслеђивање 

6. Право на неповредивост стана 

       

Права старијих и особа са инвалидитетом су обезбеђена на међународном нивоу и то: 

Универзалном декларацијом о људским правимаиз 1948. године, Међународном 

конвенцијом о промовисању и заштити права особа са инвалидитетом из 2006. и 

Међународним пактом о економским, социјалним и културним правима из 1966. године. 

Ратификовањем ових докимената, Србија се обавезала да своје законе усклади са њима. 
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Национални правни оквир 

 Људска права су у Србији загарантована Уставом. За уважавање права важни су  

антидискриминаторни закони: Закон о забрани дискриминације, Закон о спречавању 

дискриминације особa са инвалидитетом и Закон о равноправности полова. 

 Остваривање појединих права ближе је дефинисано Законом о социјалној заштити, 

Законом о здравственој заштити, Законом о пензијском и инвалидискиом осигурању, 

Породичним законом и др. 

За људе у познијим годинама и особе са инвалидитетом, битно је да се поштују 

њихова права како би имали: 

- редовна примања и минимум финансијске сигурности, 

- приступ адекватној здравственој нези и услугама, 

- обезбеђене социјалне сервисе подршке за живот у свом дому и локалној заједници, 

- безбедност од могућег злостављања, занемаривања и насиља, 

- могућност да сами утичу на одлуке које се тичу њих (нпр. нико не сме да их смести у 

установу социјалне заштите - дом, без њихове сагласности). 

9.1 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је 

циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву 

поједнинца и породице, као и спречавање настајања и откљањање последица социјалне 

искључености.  

 Закон о социјалној заштити каже: 

,,Свако је дужан да се стара о задовољавању својих основних животних потреба и 

основних животних потреба лица која је дужан да издржава.“ 

 Услед социјалних и животних тешкоћа, сваком поједницу односно породици 

неопходна је друштвена помоћ и подршка ради савладавања истих, а сама помоћ и 

подршка је прописана законом. 

 Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем  услуга социјалне заштите и 

материјалном подршком.  

Чланом 40. Закона о социјалној заштити, дефинисано је пет група услуга: 
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1. Услуге процене и планирања - процена стања, потреба, снага и ризика корисника и 

других значајних особа у окружењу; израда индивидуалних планова у пружању 

услуга и мере заштите; 

2. Дневне услуге у заједници - дневни боравак, помоћ у кући; лични пратилац; 

свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и 

непосредном окружењу; 

3. Услуге подршке за самостални живот - становање уз подршку, персонална 

асистенција, обука за самостални живот и др; 

4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге - интензивне услуге 

подршке породици која је у кризи, саветовање родитеља, хранитеља и усвојитеља, 

подршка у случајевима насиља и др. 

5. Услуга смештаја - смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за 

одрасла и стара лица, домски смештај, смештај у прихватилиште или друге врсте 

смештаја. 

 Услуге социјалне заштите пружају се у складу са најбољим интересом корисника, 

уважавајући његов/њен животни циклус, пол, етничко и културно порекло, језик, 

вероисповест, животне навике. 

 За старије особе и особе са инвалидитетом, од посебног значаја су права на 

материјалну подршку, односно на материјално обезбеђење и права на услуге социјалне 

заштите: 

- право на додатак за помоћ и негу другог лица или увећани додатак; 

- право на новчану социјалну помоћ лица без прихода; 

- право на једнократну новчану помоћ; 

- право на пружање услуга у заједници - помоћ у кући ; 

- право на подршку – персонални асистент одраслим лицима; 

- право на смештај у установу социјалне заштите и право на смештај у 

другу породицу; 

- право на услуге социјалног рада - саветодавне услуге. 

 Остваривање ових права врши се преко Центра за социјални рад, који о њима и 

одлучује у првом степену. Сам поступак у којем појединац остварује своја права води се 
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према одредбама Закона о општем управном поступку (ЗУП), осим ако има питања која 

нису другачије уређена.  

 Поред центара за социјални рад, услуге пружају и установе социјалне заштите за 

смештај корисника или установе тј. лиценцирани пружаоци услуга у заједници. 

 

10. ПОМОЋ У КУЋИ КАО УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 Помоћ у кући је код нас најразвијенија услуга социјалне  заштите. Има улогу да 

помогне појединцу да остане што дуже да живи у свом домаћинству, односно локалној 

заједници, а да не мора да иде на смештај у установу социјалне заштите.  

 Помоћ у кући се развија на нивоу локалне самоуправе;  она је та која одлучује о 

условима под којима ће појединац бити укључен у исту.  

 Најчешће се коришћење услуге помоћ у кући одобрава старијима, изнемоглим и 

хронично оболелим лицима која живе сама у кући или стану, или онима који живе у 

старачким домаћинствима, када им је породична подршка недовољна или није 

расположива.  Услуга се одобрава и особама са инвалидитетом које живе саме, а не могу 

да функционишу без подршке другог лица. 

 Уколико постоји уговор о доживотном издржавању, услуга се не одобрава. 

10.1  УЛОГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 

 Центар за социјални рад своје активности усмерава тако да својим радом омогући 

доступност услуга свима којима су оне потребне, а посебна пажња је усмерена на рањиве 

групе (деца, стари, особе са инвалидитетом, припадници мањинске групе и друго). 

Доступност услуга се обезбеђује сарадњом са другим релевантним установама, како на 

републичком, тако и на локалном нивоу. Центар за социјални рад одлучује на основу 

поднетог захтева за коришћење услуге помоћ у кући, а уз захтев подносилац прилаже и 

одговарајућу документацију: 

 -  фотокопију личне карте,  

 -  отокопију пресуде о разводу брака за случај да је брак разведен, 
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 - фотокопију медицинске документације (извештај лекара специјалисте, отпусна 

листа,  извештај изабраног лекара са посебним освртом на функционалне способности...). 

Остала документација, за коју се води службена евиденција других установа по 

Закону о управном поступку, Центар за социјални рад прибавља сам, уз сагласност 

подносиоца захтева.  

 Након поднетог захтева, Центар покреће поступак и водитељ случаја, односно 

стручни тим, процењује потребу за коришћењем услуге социјалне заштите и издаје 

решење које је упут за коришћење услуге. 

 Упут за коришћење услуге је исправа са којом се корисник/ца упућује на 

коришћење услуге код овлашћеног пружаоца услуге, са којим је закључен уговор о 

пружању услуге од стране локалне самоуправе, уколико се коришћење услуге у целости 

плаћа из буџета.  

 О реализованим упутима, односно закљученим уговорима, Центар за социјални рад 

извештава надлежни орган одмах по отпочињању услуге. Центар за социјални рад 

подноси годишњи извештај о одбијању пружања услуга социјалне заштите надлежном 

Министарству и Заводу за социјалну заштиту. 

Након добијеног решења, корисник/ца има право на жалбу коју може поднети 

локалној самоуправи.  

 Особа може почети да користи услугу помоћ у кући одмах након добијања решења, 

уколико је пружалац услуге у могућности да га/је одмах укључи у програм. Уколико  је 

попуњен капацитет, корисник/ца се ставља на такозвану листу чекања. У ком временском 

периоду и по којој динамици ће услуга бити пружана, утврђује Центар за социјални рад, 

зависно од тежине стања и потреба сваког појединца. У највећем броју случајева , трајање 

услуге је 2 до 3 сата дневно, радним данима. Зависно од потребе, геронтодомаћице / 

геронтодомаћини могу да долазе једном недељно, два пута или свих пет радних дана у 

недељи.  

10.2  УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Пружаоци услуга из области социјалне заштите су правна лица која морају да 

задовоље минималне стандарде за пружање услуге и да поседују лиценцу за пружање 

услуге коју издаје Министарство. 
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Пружаоци услуга се пријављују на тендер за јавне набавке који расписује 

република, локална самоуправа или аутономна покрајна. Након избора на тендеру, 

закључује се уговор о реализацији услуге који се може склопити на једну до три године. 

Потписник уговора, као неко ко пружа услугу, у обавези је да сарађује са свим 

релевантним институцијама, а сарадња се прописује склапањем протокола - споразума о 

сарадњи. 

 Пружаоци су такође, као и центри, у обавези да достављају месечне и годишње 

извештаје о реализацији услуга.  

10.3  УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ГЕРОНТОДОМАЋИЦА/ГЕРОНТОДОМАЋИНА 

Геронтодомаћице/геронтодомаћини могу да буду пунолетна лица која имају 

завршену најмање основну школу, и завршен акредитовани програм обуке одобрен од 

стране комисије за акредитацију при Заводу за социјалну заштиту.  

 Примарна функција геронтодомаћица/домаћина је сарадња са корисницима и 

њиховим породицама, како би се старијим особама пружио највиши могући квалитет 

живота у њиховом природном окружењу. То захтева одређени скуп професионалних и 

личних карактеристика, јер корисници/е често имају јединствене потребе у зависности од 

њихове старости, болести и социјалног окружења.   

 Активности услуге усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота 

корисника/ца, реализују се у складу са индивидуалним потребама особа на основу 

процене потреба, и могу да обухвате следеће услуге: 

- помоћ у обезбеђивању исхране, 

- помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, 

- помоћ у загревању просторија,  

- помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба, 

- посредовање у обезбеђивању различитих услуга, 

- набавка и надгледање узимање лекова, 

- санирање и нега мањих повреда, 

- контрола виталних функција. 
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Геронтодомаћица/домаћин реализује активности  у зависности од појединачних 

потреба корисника/ца, и то директним радом са корисником/цом. Услуга се реализује по 

индивидуалном плану услуге, који садржи врстуа активности и трајање.  

 Основни принцип рада геронтодомаћица/домаћина са старим особама и особама са 

инвалидитетом треба да буде очување и подстицање активности корсиника/ца, колико је 

год то могуће. Геронтодомаћица/домаћин не треба да ради све уместо корисника/це, већ 

да му/јој помогне око обављања оних активности које објективно не може сам/а да обави 

(помоћи ће му/јој да узме ствари из ормана, и да се обуче). 

 

ОСОБИНЕ КОЈЕ ГЕРОНТОДОМАЋИЦА/ДОМАЋИН ТРЕБА ДА ПОСЕДУЈЕ СУ: 

 Одговорност/ професионалност: геронтодомаћица/домаћин треба да буде 

одговоран/а према кориснику/ци и тиму у којем ради, да штити интересе и 

достојанство корисника/ца, као и да чува пословну тајну. Такође, одговоран/а је и за 

организацију и одржавање квалитета живота корисника/ца путем праћења њиховог 

здравственог стања, одржавања чистог и здравог окружења, поштовање 

његових/њених навика и одржавање добрих породичних односа. 

 Поштовање: Веома је важно да се разговара са њима, тиме се показује поштовање које 

може подстаћи да корисник/ца добије осећај сопствене вредности. Поштовање се 

показује слушањем корисникових жеља и мишљења и њиховим поштовањем,  чак иако 

се са њима не слажете, осим ако жеље нису штетне по њихово здравље. 

 Комуникација / поверавање: Добра комуникација је кључна за сваки успешан однос, 

а посебно када је реч о односу који геронтодомаћица/домаћин има са корисником/цом 

и његовом/њеном породицом. Способност да се на јасан и једноставан начин саопште 

важни детаљи у вези са корисником/цом, доводи од разумевања и поверења, што 

помаже у бољем обављању посла. Геронтодомаћица/домаћин треба да буде искрен/а и 

поуздан/а, јер управо ти квалитети могу допринети да се развије добар и отворен однос 

са корисником/цом. 

 Способност запажања: Када особа стари, јако је битно да се све значајне промене 

примете, пошто су оне упозорење да ли им је потребна додатна помоћ. 
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Геронтодомаћица/домаћин треба да има способност да запази сваку наглу промену код 

кориснице/ка, и то код укупног изгледа и утиска (боја коже - да  ли је блед, жут, црвен 

итд; ухрањеност - да ли је особа гојазна, нормално ухрањена или мршава; уредност - да 

ли је особа у чистој одећи, чисте коже или је неуредна, и да ли је дошло до наглих 

промена у укупном изгледу). Да ли корсиник/ца има уредну косу, какав је његов/њен 

израз лица, боја коже, боја беоњача, проходност носа итд.? Да ли се корисник/ца креће 

самостално и без напора, или се креће уз помоћ другог лица или помагала, или заузима 

принудни положај...?  

Геронтодомаћица/домаћин треба да има способност да запази сваку наглу промену 

која настане у здравственом стању. Промене могу бити и другачије природе, нпр. 

недостатак личне хигијене, нагле промене расположења, заборављање узимања 

терапије итд. На сваку наглу промену се реагује и обавештавају најближи сродници 

или старатељ, а уколико корисник/ца нема сроднике, обавештава се пружалац услуге и 

Центар за социјални рад.  

 Толеранција / стрпљење: Геронтодомаћица/домаћин треба да има способност да 

пажљиво слуша корисника/цу који споро говори и показује збуњеност. Како се 

свакодневно ради са старијима, потребно је бити веома стрпљив. Стрпљење ће бити 

неопходно и када имате додир са породицом корисника/це којој тешко пада реалност 

да ће њиховим најмилијима требати  нега током целог дана.  

 Емпатија / саосећање: Корисници услуге помоћ у кући су лица која не могу да 

задовоље неке од потреба (да се сами обуку, окупају...), али њихов осећај личног 

поноса, срамоте и жеље за аутономијом није нестао. Приступ са саосећањем је најбољи 

начин да им се помогне, чак иако могу бити свакодневно сумњичави. Емпатија је 

неопходни предуслов успостављања здравих и конструктивних односа између 

геронтодомаћица/домаћина и корисника/ца. Емпатија представља способност 

доживљавања осећања и доживљаја друге особе и његових потреба, као да су наше 

сопствене, и способност да „уђемо у свет друге особе“. Тиме не губимо наш идентитет, 

већ лакше долазимо до решења туђих проблема. Емпатија значи: 

 активно слушање друге особе; 

 постојање два идентитета  ЈА и ТИ  (ја сам - ти си у твојој ситуацији); 
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 осећати шта други осећају; 

 разумети осећања и потребе других разликујући при томе себе од других (постоји 

јасна граница Ја-Ти); 

 осећати и разумети друге; 

 одсуство сваког личног интереса. 

 Флексибилност: Обављањем послова геронтодомаћице/домаћина, потребно је 

прилагодити се потребама и навикама сваког корисника и укључити га/је у 

свакодневне послове колико је то могуће, како би се осећао/ла корисним и тиме 

задржао/ла самопоштовање (нпр. слагање гардеробе на њихов начин, или одржавање 

хигијене простора прилагођено могућностима у домаћинству). 

 Креативност: Да би се пажња старих привукла, потребна је креативност у 

активностима које би могле да их заинтересују и укључе. Тако, на пример, корисници 

са деменцијом добро реагују на уметничку терапију, па ће бојење или сликање 

учинити њихов живот квалитетнијим. Геронтодомаћица/домаћин треба да се усмери ка 

стварање нових начина на које старије особе могу да изврше задатке и науче нове 

вештине. Боље је нешто урадити са њима заједно, него уместо њих. То захтева више 

стрпљења и времена, али је корисно за стару особу. 

 Оптимизам: Свима се у животу деси да имају лични проблем који утиче на посао. 

Међутим, на старије особе и особе са инвалидитетом и те како може утицати 

расположење геронтодомаћица/домаћина. Зато је веома битно да он/она буде 

професионалан/на, без обзира на околности, да буде нежног духа и расположења, и да 

охрабрујуће делује на корисника, пошто су многим корисницима то једине особе од 

значаја и поверења. Дружење  и разговор са старијим особама и особа са 

инвалидитетом представља важан аспект рада геронтодомаћице/домаћина. Старе особе 

су често усамљене, јер не излазе из куће или имају нередован контакт са породицом 

или околином, па геронтодомаћицу/домаћина гледају као свог члана породице. Из тих 

разлога пожељно је да им геронтодомаћица/домаћин упути топлу реч, поглед или да 

поделе неки проблем који имају.    
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11.  ПРОФЕСИОНАЛНА ДУЖНОСТ И ЕТИКА 

Професионална дужност геронтодомаћица/домаћина, као пружалаца услуге помоћ 

у кући, јесте да своју професионалну активност обављају што савесније, хуманије, у 

складу са својим најбољим знањем и у интересу корисника.  

 

 Геронтодомаћица/домаћин треба да поштује и подржава људско достојанство 

корисника и њихово право да сами доносе одлуке које се њих тичу, независно од њихових 

вредности  и животног избора, докле год то не угрожава њихова права и безбедност.  

Добробит корисника/це је првенствени циљ и одговорност запослених у социјалној 

заштити. Начелно, интереси корисника/це имају примат над другим интересима.  

 

 Корисник/ца има право на приватност. Геронтодомаћица/домаћин је дужан/на да 

поштује приватност корисника; све информације у вези корисника и породице су тајне, 

осим уколико не угрожавају нечију безбедност (уколико у породици постоји насиље и 

геронтодомаћица/домаћин за то сазна, дужан/на је да те информације подели са 

надлежним установама и обавести Полицију или Центар за социјални рад).  

 

 Геронтодомаћице/домаћини су дужни да уважавају и поштују корисникову 

приватност, како физичког простора (место становања), тако и оних аспеката живота који 

одређују лични идентитет и интегритет корсиника/ца (нпр. фризура, облачење, начин 

говора и др.) У обавези су, као и сви учесници пружања услуге, да обезбеде поверљивост 

података до којих се дође током разговора. Информације се искључиво користе у сврху 

обезбеђивања услуге. Уколико постоји потреба за давањем неких информација, потребна 

је сагласност корисника услуге. 
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12. ПОСЛОВИ ГЕРОНТОДОМАЋИЦА/ГЕРОНТОДОМАЋИНА 

Активности геронтодомаћица/домаћина су усмерене ка задовољењу oсновних 

животних потреба појединца, ради обезбеђења квалитетнијег живота у породици и 

заједници.   

12.1 ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ ОБРОКА И ХРАЊЕЊУ  

Као што знамо, основна потреба свих бића је потреба за храном и пићем. Унос 

хране је једна од најважнијих основних потреба сваког људског бића. Кроз храну се уносе 

калорије, беланчевине, угљени хидрати и масти, витамини и минерали, као и течност, како 

би се осигурале потребе организма за градивним, енергетским и заштитним материјама.  

Да би се очувало здравље у старом добу, потребно је посебно обратити пажњу на 

правилну исхрану. У исхрани старих треба да буду у довољној мери заступљене 

житарице, воће, поврће, месо, риба, кромпир, млеко и млечни производи, а од масноћа се 

препоручују уља. Повремено, али не свакодневно, могу се узимати и намирнице из групе 

масне и слатке хране као што су џем, путер и маст, слаткиши, чоколада, шећер... 

Оброци требају бити мањи, али чести – 3 до 5 оброка дневно у виду три главна 

оброка и две ужине. Оброци се требају узимати у исто време, вечера би по препоруци 

стручњака требало да се поједе најмање два сата пре спавања.  

 Старије особе треба да уносе довољно течности у организам и то намање 1,5 литра 

дневно у облику чаја, воде, супе, воћних сокова и чорби. Све особе старије доби треба да 

повећају унос минерала, магнезијума, калцијума и фосфора, док се унос масти и 

беланчевина животињског порекла смањује, као и унос соли. Јако је битно да 

геронтодомаћица/домаћин зна шта корисник/ца сме, а шта не сме да једе, и најбоље је да 

корисник/ца сам/а учествује у планирању јеловника.  

 Храњење старих непокретних и особа са инвалидитетом захтева посебну пажњу, 

као и начин на који геронтодомаћица/домаћин приступа самом процесу. Потребно је 

корисника/цу ставити у њему/њој одговарајући положај, заштитити компресом или 

пешкиром, претходно припремљени оброк сервирати, по  могућности користити прибор за 

јело и помагала која су прилагођена кориснику/ци (нпр. савијене дршке на есцајгу, шоље 

са две дршке и сл.). Током храњења морамо бити стрпљиви, пошто храњење особа са 
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присутним сметњама може да траје дуже, а након оброка увек кориснику/ци понудити 

воду. 

12.2 ПОМОЋ У ОДРЖАВАЊУ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ ПОСТЕЉЕ  

Одржавање чистоће тела представља личну хигијену. Она је основ здравствене 

заштите и културе сваког човека. Лична хигијена подразумева негу и чистоћу руку, коже, 

уста, косе и целог тела, као и хигијену одеће и обуће.  

Свакодневно одржавање личне хигијене обухвата негу и прање руку, пошто је то 

важан чинилац у одржавању личне хигијене, јер су руке део тела који је најизложенији 

прљању. Хигијена руку, лица и врата обухвата прање водом и сапуном, затим чешљање и 

негу косе. Прање осталих делова тела не мора да се ради сваког дана, али је пожељно. 

Корисник/ца треба да се добро умије сваког јутра. Умивањем се освежава кожа и 

одстрањује нечистоћа, масти и зној, који проузрокују неугодан мирис. Осим тога, прањем 

и трљањем коже изазива се боља циркулација крви. Сваког дана би требало да се добро 

оперу зуби, лице, врат, обе руке, потпазушје, груди и леђа до појаса. Жене би свакодневно 

требало да перу интимну регију. 

 Уколико особе нису у могућности да саме оперу руке и да се умију, 

геронтодомаћица/домаћин ће им помоћи у одласку до купатила, или им донети прибор за 

умивање у просторију где бораве и помоћи им приликом умивања. Уколико корисник/ца 

непокретна особа, умивање ће обавити геронтодомаћица/домаћин уз помоћ влажне вате 

или тупфера, и то тако што пере тј. брише очи покретима од спољњег ка унутрашњем углу 

ока, а затим чисти лице. Треба бити пажљив да приликом неге лица, тела или чешљања 

косе не дође до тога да се кожа оштети или огребе.  

 Купање, прање косе и хигијена интимних делова тела најбоље да се одвија у 

купатилу, у прилагођеним условима да не би дошло до клизања и падова. Веома је важно 

да се провери температура воде да не би дошло до опекотина. Уколико је старија особа у 

могућности да се сама купа, никако је не треба остављати без надзора, а уколико се осећа 

слабијом и нестабилном, могу се користити столице за купање. Уколико је корисник/ца 

непокретна особа, купање се обавља у керевету, у просторији која је претходно загрејана, 

при чему се користи прилагођена опрема за негу непокретних у кревету (гумирани 
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прекривач, велики бокал, сапун, вата или сунђер, пешкир, маказице или грицкалица за 

нокте). Све радње се предузимају уз претходно добијену сагласност корисника.  

 Прање тела се врши парцијално, део по део, тако што се покваси пешкир и 

пребрише најпре са сапуном, а потом обичном водом. Важно је да се сваки део тела 

детаљно осуши и обрише, да не би дошло до иритације коже. Интимни делови тела се 

перу тако што се испод доњег дела тела постави гумирано платно и лопата, једном руком 

се из бокала сипа вода, а другом се регија брише у једном смеру, одозго на доле. Ова 

регија се може прати независно од других делова тела, најбоље приликом сваке промене 

једнократних пелена. Кожу после купања премазати неутралном кремом, док на прегибе 

треба ставити талк за одрасле.   

Пресвлачење се ради свакодневно; кориснику можемо помоћи и подстаћи га да се 

пресвуче, док особу која лежи пресвлачи геронтодомаћица/домаћин, водећи рачуна да 

одећа која се облачи буде удобна, прилагођена температури просторије и сува.  

 Хигијена постеље обухвата пресвлачење, прање и пеглање постељине. Том 

приликом геронтодомаћица/домаћин води рачуна да постеља буде удобна и сигурна. Јако 

је важно да испод лежећег корисника чаршав буде добро затегнут и без набора, како не би 

дошло до иритације коже и стварања раница услед гребања или притиска на кожу.   

12.3 ПОМОЋ У ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА 

Хигијена просторија подразумева одговарајућу температуру ваздуха од 18-22 

степена Целзијуса, редовно проветравање, добро осветљење, да корисник/ца није 

изложен/а буци и промаји. Просторија у којој борави старија особа мора бити чиста и 

прилагођена потребама корисника. Геронтодомаћица/домаћин може усисати и обрисати  

подове и радне површине, опрати прозоре и завесе, може опрати и дезинфиковати кухињу 

и купатило.  

 Услови који су пожељни за старије особе су да просторије буду светле, чисте и 

прозрачне, прилагођене потребама. Лежај треба бити постављен тако да му се може лако 

прићи са три стране,  по могућству узглављем прислоњен уз зид, висине око 70 cm. Особе 

које проводе већи део дана у постељи користе више јастука, специјалне душеке за 

спречавање декубитуса, подупираче за стопала, непромочиве компресе за заштиту душека 

преко којих обавезно иде добро затегнунут памучни чаршав, без набора.  
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 Приликом одржавања хигијене корисника/це, геронтодомаћица/домаћин треба да 

носи једнократне рукавице, а поготово ако на рукама има огреботине, посекотине или 

неко кожно обољење. 

12.4 ПОМОЋ ПРИЛИКОМ КРЕТАЊА 

Током старења се јављају проблеми приликом кретања услед различитих болести и 

слабије физичке активности у овом добу. Слабија покретљивост доводи до повећања 

ризика од обољевања и компликација већ присутних болести: Због тога је важно да се 

особи пружи подршка при кретању, и да се она мотивише да се сама што више креће.   

Основни принципи приликом пружања помоћи приликом кретања су: 

- безбедност корисника/це и геронтодомаћице/домаћина, како не би дошло до повреда; 

- рационално коришћење снаге: геронтодомаћица/домаћин треба да се ослања на ноге и 

да користи њихову снагу, а не снагу леђа (која треба да буду у равном положају)  или 

снагу руку; 

- коришћење расположивих помагала: штапа, штака, ходалица и сл.; 

- уколико је могуће, најбоље и најсигурније је ангажовати две особе као помагаче; 

- међусобна сарадња корисника/це и геронтодомаћице/домаћина приликом промене 

положаја, потребно је питати корисника/цу како се осећа, да ли има тегоба и др. 

Геронтодомаћица/домаћин би приликом пружања помоћи при ходању требало да 

стоји с оне стране старије особе коју она сматра слабијом. Са руком ближом особи треба 

је чврсто обухватити око струка, другом руком придржавати њену руку, кораци требају 

бити прилагођени корацима старије особе.  

 

Помоћ приликом устајања захтева поседовање посебних знања и техника. Из 

седећег положаја не треба да се корисник/ца подиже повлачењем за руке или наглим 

трзајем и повлачењем да особа исправи ноге: таквим поступком може доћи до повреда 

корисника. Правилан поступак је: напре помоћи кориснику/ци да седне на ивицу кревета 

или другог седишта, затим поставити колена са обе стране његових/њених колена, сагнути 

се и око струка обухватити корисника, а да при том леђа помагача буду равна. Замолите 

га/је да се својим рукама ухвати за вас тако да обухвати Ваш струк, а своју главу наслони 

на Ваше раме. Када је све спремно, љуљајући се напред-назад и бројећи до три, подигните 
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корисника у тренутку када љуљањем добијете довољан замах за подизање. При томе не 

померајте ноге, само исправите колена и усправите леђа. Пре него што пустите корисника, 

уверите се да ли је стабилан/на. 

Из лежећег положаја у кревету корисника/цу треба најпре подићи да седне, 

разговарати с њим/њом све време и пратити стање, да ли има вртоглавицу и сл. Затим 

спустити потколенице преко ивице постеље и поставити га/је у седећи положај, а онда 

применити поступак из претходно објашњеног положаја. 

Подизање корисника/це након пада, уколико особа није повређена, ради се тако 

што геронтодомаћица/домаћин клекне поред особе, једну руку стави на његов/њен кук, а 

другу на раме. Особа се замоли да се ухвати за горњи део њеног тела, и у неколико 

покрета љуљања напред-назад искористи се замах: притисне се кук на доле, 

геронтодомаћица/домаћин се нагне уназад, и на овај начин се постави особа у седећи 

положај. Затим се стави одговарајућа столица или сточић који су стабилни испред 

корисника, на који ће се ослонити да дође у положај клечања, након чега би особа требало 

да се сама усправи.  

12.5 ПРЕНОШЕЊЕ КОРИСНИКА 

Уколико је потребно да се корисник/ца пренесе, тада се користе носила и то уз 

помоћ другог лица. Носила треба да буду јака. На носила испод корисиника обавезно 

треба ставити ћебе или чаршав, по потреби јастук. Корисника/цу треба добро покрити 

ћебетом, и при ношењу треба водити рачуна да се корисник сувише не љуља и да се не 

тресе. При сваком преношењу, корисникове ноге треба да буду окренуте напред, тако да 

гледа куда га носимо; изузетак је када га носимо низ степенице, где глава треба да буде 

напред, да би била виша од тела. Уколико немамо носила, можемо их импровизовати тако 

што ћемо на два јака и дужа штапа добро учврстити чаршав или ћебе. 

12.6 ХИГИЈЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

 Хигијена руку је веома важна за очување здравља корисника и за очување 

сопственог здравља.  Поступак хигијенског прања руку антисептичним средством (на бази 

јода, хлора и др.) и водом је најбезбеднији начин прања руку. Постоје и средства која се 
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користе хигијенским утрљавањем средстава бази алкохола, са сврхом смањења броја 

патолошких микроорганизма, без утицаја на флору коже. То је делотворнији и бржи начин 

од хигијенског прања руку. 

 

 Хигијена и дезинфекција руку у кући корисника/ца 

 Руке се перу након доласка у дом корисника/це; након контакта са кућним 

љубимцем; после чишћења; после обављања кућних послова; након пресвлачења 

корисника/це; пре давања или узимања лекова; пре обраде мањих рана или опекотина; 

након скидања рукавица. Руке треба опрати водом и сапуном и након одласка из дома 

корисника/це.  

 Поступак хигијенског прања руку или дезинфекција руку: 

- скинути прстење или други накит, 

- руке поквасити текућом топлом водом, 

- узети сапун, најбоље течни или антисептично средство, и прати руке 30 секунди, 

- испрати целокупну површину коже руку под текућом водом, 

- осуштити тј. обрисати руке убрусом или личним пешкиром, 

- славину затворити папирним убрусом, 

- употребљени папирни убрус бацити у канту за отпатке.  

 

 Дезинфекција је поступак помоћу којег смањујемо број штетних микроорганизама 

у некој средини или на предмету. Дезинфекција се врши хемијским средством које може 

деловати бактеристатично (спречава раст и развој  бактерија и вируса, али их не 

уништава), бактерицидно, вируцидно, фунгицидно (уништава бактерије, вирусе и 

гљивице), инхибиторно (кочи, успорава, али не спречава раст и развој микроорганизма). 

 Постоје различите методе дезинфекције: 

- природна метода дезинфекције: излагањем предмета сунчевој светлости, филтрацијом и 

таложењем (нпр. воде); 

- механичка метода дезинфекције: четкањем, рибањем, прањем, проветравањем; 

- термичка метода дезинфекције: спаљивањем, кувањем, пеглањем; 

- хемијске методе дезинфекције: хемијским средствима која својим деловањем уништавају 

и смањују број микроорганизама.  
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 Употреба заштитне опреме  

 Заштитна одећа служи за спречавање преноса микроорганизама са једне особе на 

другу. У сврху заштите користимо: маску, рукавице и кецељу.    

 Заштитна кецеља се носи када се очекује могућност да дође до контаминације 

одеће геронтодомаћице/домаћина мокраћом, испљувком, столицом, а такође се носи 

приликом купања и прања корисника/це. 

 Заштитна маска служи за заштиту од микоорганизма који се преносе капљичним 

путем, на пример од корона вируса, вируса грипа и другог. Маска се носи тако да покрива 

уста и обе ноздрве. 

 Рукавице спадају у најважнији заштитни материјал. Оне се употребљавају само 

једном за сваки одређени поступак. Сва једнократна опрема се, након употребе, 

ОБАВЕЗНО баца на прописан начин. Приликом скидања рукавица је важно да се пази да 

не дође до контаминације руку. Једном руком се хвата ивица једне рукавице и повлачи 

тако да се унутрашњи део рукавице, који је додиривао руку, окрене ван. Након тога се 

скида друга рукавица тако што се кажипрстом слободне руке изокрене унутрашњост 

рукавице, пазећи да не контаминирате руке. Затим се рукавице бацају у смеће, а руке 

хигијенски оперу. 
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13. БРИГА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ КОРИСНИКА 
 

Дефиниција здравља Светске здравствене организације гласи да је здравље стање 

физичког, психичког и социјалног благостања, а не само одсуство болести и немоћ.  

Здравље једне особе се обезбеђује задовољењем основних потреба: претходно смо 

говорили о личној хигијени, а као што знамо, „чистоћа је пола здравља“. Затим, јако је 

важно спавање и одмор од 6 до 8 сати сваког дана. Било је речи и о уношењу хране и воде, 

те елиминацији штетних продуката из организма. Редовна физичка активност има велики 

значај за стање костију и мишића, за правилно дисање, варење и циркулацију. На 

здравствено стање знатно утиче и околина у којој кориник живи, на пример да ли је особа 

изложена буци или некпм другпм штетнпм утицају.  

Током задовољења ових потреба се води рачуна да се све активности које се 

предузимају изводе на адекватан и безбедан начин.  

13.1   БЕЗБЕДНОСТ У КУЋИ  

Код старијих лица су честе повреде које се дешавају најчешће у кући, пошто је 

лице слабије покретно и слабије види. Све незгоде се дешавају услед непажње или 

неприлагођених услова живота корисника. Најчешће настају повреде зглобова и костију, 

опекотине и посекотине.  

Да би се спречиле повреде, просторија у којој особа борави треба се прилагодити 

њеним потребама и могућностима, а околина учинити безбеднијом. Подне површине 

требају бити чисте без сувишних предмета, каблови требају бити учвршћени поред ивице 

зида, било би пожељно да се подне простирке уклоне или да се фиксирају тако да не могу 

да се подвуку под ноге корисника, треба избегавати клизаве подове. Уколико је корисник 

у инвалидским колицима, потребно је обезбедити што лакше кретање адаптацијом 

степеница и постављањем рампи.  

Просторије треба да буду довољно осветљене. У ходнику би требало да буде што 

мање намештаја, који треба да буде стабилан, да корисник може да се придржи и ослони. 

У ходнику и купатилу би требало поставити металне рукохвате, како би се кориснику 

олакшало кретање.  
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Намештај у соби у којој корисник/ца борави (столице, фотеље) треба да буде 

смештен на одговарајуће место, са довољно светлости и да није изложен промаји.  

13.2  КОНТРОЛА ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА  

 Витални или животни знаци су знаци који показују функцију виталних органа и 

који су уско повезани са процесом размене материја – метаболизмом. Организам 

функционише тако што се увек налази у стању равнотеже. Витални знаци су међусобно 

повезани и уколико дође до поремећаја једног знака, он утиче и на друге.   

Витални знаци су: 

 температура тела (нормална температура мерена испод пазуха је 36-37 степени 

Целзијуса);  

 пулс (број срчаних откуцаја у минути; мери се јагодицама кажипрста и средњег 

прста на спољашњој страни ручног зглоба – изнад корена палца; нормалан пулс у 

мировању износи 60-90 откуцаја у минути);   

 дисање (мери се посматрањем грудног коша и бројањем удисаја; нормално је 16 

до 20 удисаја у минути ако особа мирује); и  

 крвни притисак (артеријски и венски крвни притисак). 

 

13.3  КОНТРОЛА КРВНОГ ПРИТИСКА  

 Крвни притисак представља притисак крви на зидове крвних судова. Изражава се у 

милиметрима живиног стуба (mmHg). При мерењу бележи се вредност „горњег“ и 

„доњег“ притиска, што се записује у облику 120/80 mmHg. 

 Нормална вредност „горњег“ притиска износи 90-140 mmHg, а доњег 60-90 mmHg. 

Висина крвног притиска код старијих особа требало би да буде испод 140/90 mmHg.  

 Хипертензија је повишени крвни притисак код којег може да се јави главољобоља, 

зујање у ушима, вртоглавица, мучнина, осећај тежине у грудима, кратак дах, брзо 

замарање, крварење из носа, повраћање... У том случају треба одмах проверити да ли је 

корисник/ца узео своје редовне лекове за повишен притисак. Ако није, треба прописану 

терапију дати кориснику/ци, и по потреби контактирати лекара. Затим избегавати слану, 

зачињену храну и напитке богате кофеином (кафа, црни чај).  
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Лекове коју корисник користи мора преписати лекар; не смемо ништа друго давати.  

Уколико је корисник узео терапију за хипертензију, а ипак је у току дана осетио тегобе и 

имап повишен притисак, пре давања било ког лека консултовати лекара или позвати хитну 

помоћ. 

 Хипотензија је низак крвни притисак испод 100/60 mmHg, код којег се јављају 

интезивна пулсирајућа главобоља и малаксалост, несвестица, лоша циркулација, односно 

хладне руке и ноге, бледа кожа, као и поремећај вида. Неретко се манифестује мучнина, 

презнојавање и недостатак концентрације. Уколико се код корисника деси стање 

хипотензије, треба повећати унос соли и унос течности. Избегавати нагло устајање.  

 

13.4  КОНТРОЛА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ  

 Код особа које болују од шећерне болести (дијабетеса), потребно је редовно 

контролисати и мерити ниво шећера у крви.  

 Хипергликемија је стање организма у коме долази до повећаног нивоа шећера у 

крви. Код особе код које је дијагностикован дијабетес, овакво стање се јавља услед 

нередовног и неадекватног узимања преписане терапије, или као поседица неадекватне 

исхране. Код стања повишеног шећера долази до појаве појачане жеђи, неретко се јави и 

неконтролисано мокрење, сува уста и малаксалост. Када су вредности шећера веома 

високе, долази до дубоког дисања, појаве поспаности и умора, помућења свести и 

напетости, повраћања, смањеног реаговања на директне контакте, и тада треба хитно 

реаговати и обратити се лекару. За спречавање хипергликемије је веома важно редовно 

узимање терапије и  физичка активност, као и исхрана прилагођена стању.  

 Хипогликемија је стање које се јавља код пада нивоа шећера у крви. Такво 

стање се може препознати по томе што долази до појаве глади, обилног знојења, 

дрхтавице, убрзаног срчаног рада, замућеног вида, несвестице. Уколико је у таквом стању 

корисник свестан, треба му дати заслађену воду, воћни сок, чоколадицу, а уколико је 

особа без свести треба јој намазати слузокожу усне медом или шећером. 
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13.5 СПРЕЧАВАЊЕ ДЕКУБИТУСА 

 Декубитус („ране од лежања“) се углавном јавља код неадекватне неге болесника –

особа које су непокретне и које већи део дана проводе у истом положају.  

Декубитус се може спречити добром и правилном негом. Код редовног умивања, 

корисницима/цама треба изложена места (на која се врши највећи притисак при лежању) 

два пута дневно опрати млаком водом и сапуном, добро осушити и лако измасирати 

алкохолом, а затим ставити дечији пудер или талк без мириса; на тај начин кожа очврсне. 

 Морамо да водимо бригу да одстранимо све оно што ствара повољне услове за 

појаву декубитуса. Најпре кревет мора да буде чист, а подлоге добро затегнуте. У кревету 

не сме бити мрвица од хране. Кад год је могуће, положај особе треба више пута дневно 

мењати, тако да она не лежи стално на једној страни. Најбоље је користити специјалне 

душеке за спречавање и лечење декубитуса. Подметаче за стопала тј. пете, лактове и 

лопатице можемо направити од вате, која се савије у облику малог круга, омота завојем и 

стави испод пете или лакта. 

 

13.6  ПРВА ПОМОЋ КОД СРЧАНОГ УДАРА 

 Срчани удар (акутни инфаркт миокарда) је поремећај у раду срца који настаје услед 

престанка циркулације у крвним судовима срца. Симптоми који се јављају код срчаног 

удара могу се разликовати, у зависности од пола и старости особе. Најчешће се јавља бол 

у грудима, различите јачине и трајања, који се често преноси на леву руку и раме, виличну 

кост или леђа. Долази до појаве замора, кратког даха, мучнине, вртоглавице и 

узнемирености. 

Код сумње на срчани удар, корисника треба поставити да мирује у лежећем 

положају и одмах позвати хитну помоћ. Корисника никако не треба остављати самог, већ 

га умирити и бити поред њега док помоћ не стигне.  
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13.7  ПРВА ПОМОЋ КОД МОЖДАНОГ УДАРА 

 Мождани удар или шлог настаје услед поремећаја циркулације у одређеном делу 

мозга. Поремећај може настати због зачепљења крвног суда у можданом ткиву, или због 

пуцања зида крвног суда и излива крви у мозак.  

 Симптоми можданог удара се могу развити нагло или постепено. Најчешће  се 

јавља слабост једне половине тела, сметње у говору, дупле слике или испади у видном 

пољу, вртоглавица, главобоља, поремећај стања свести. Код сумње на мождани удар, 

треба одмах позвати хитну помоћ. 

 

14. КОМУНИКАЦИЈА  
 

За комуникацију је потребно најмање двоје. Да би комуникација била добра, 

потребно је да учесници имају одређене квалитете, жељу и способност да се разумеју.  

  

Вештине комуникације подразумевају да: 

- слушамо да бисмо адекватно одговорили; 

- дајемо повратне информације; 

- узимамо однос у обзир и разумевамо о чему се у односу ради; 

- прилагођавамо се; 

- водимо рачуна о контексту; 

- имамо у виду оно што је речено „између редова“ и оно што треба разумети. 

 

 Ненасилна комуникација  подразумева да не оцењујемо постуке и исказе других, 

већ да се посветимо ономе што ми осећамо и да изложимо своје жеље и потребе. Ова 

врста комуникације подразумева став да смо и и ми одговорни за своје поступке.  

 Активно слушање је битан предуслов за добро међусобно разумевање, а то је 

начин на који слушамо друге. Потребно је потпуно усредсредити пажњу на саговорника, 

кроз разговор је важно да покажемо саговорнику да разумемо његове/њене потребе. Да би 

увидео да га слушате, дајте повратну информацију при чему треба бити најпрецизнији у 
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извлачењу суштине. Током разговора, битна је и невербална комуникација - покрети тела, 

изрази лица и слично. 

 Комуникација није добра уколико, током разговора, причу заснивамо на нашим 

потребама, наводимо личне примере, а кроз разговор дајемо савете и критике. Треба 

избегавати паузе и речи „ммм“, „аха“. Уколико нешто нисте разумели, не претварајте се 

да јесте, већ замолите саговорника да понови. Ту смо дошли до друге технике 

комуникације, а то је објашњење, које подразумева постављање додатних питања како 

бисте појаснили и издвојили битан детаљ за тему о којој разговарате.  

 Парафразирање је техника понављања садржаја својим речима, чиме показујете да 

сте саговорника пажљиво слушали. 

 Хваљење је давање до знања саговорнику да поштујете важност и значење онога о 

чему говори. Покажите му/јој да вам је битан његов/њен труд.  

 Сумирање треба да обухвати изношење најзначајнијих идеја и осећања која су се 

јавила током разговора.  

 

 „Ја“ поруке  могу бити веома различите. Заједничко им је што у први план 

стављате себе, тј. шта се вама дешава када ваш саговорник нешто чини. Њима ви говорите 

оно што осећате, како је вама, какве су последица по вас. Не оптужујте. Не игноришите и 

не критикујте особу, јер је тако приморавате да се брани, већ одређено понашање које и 

објашњавате. „Ја поруке“ су начин говора помоћу кога можемо утицати на промену 

понашања корисника без наметања кривице, нападања и повређивања. То значи да нисте 

љути, већ објашњавају зашто вам нешто смета. Нпр.: „Смета ми што ниси хтео да ми 

одговориш“; „Смета ми што си викао док је био комшија“, итд. Ове поруке позивају на 

разговор, и тада кориснику стављате до знања да вам нешто смета. Поруке су јасне, 

дефинисане и прецизне. 

 Препрека за успешну комуникацију крије се у речи „ти“ (ти си овакав, ти си крив, 

ти радиш ово...), најчешће са негативном конотацијом. Оне се саговорнику могу учинити 

као вређање и понижавање, без обзира што вам то није била намера. Зато овакве поруке 

нису добре за успешну комуникацију и треба их избегавати. Често „ти“ поруке 

изражавају негативан суд, уопште не дотичући вас и ваше  проблеме. Уколико желимо да 
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искажемо оно што се нама догађа, шта нама смета, реченице не би требало да почињу са 

речи „ти“, већ са речи „ја“.  

 

Шта је најважније у интеракцији са осомаба које имају когнитивна оштећења? 

- Поверење је најбитније; без њега је немогуће постићи квалитетну комуникацију са 

особама са когнитивним оштећењима из више разлога. Пре свега, они морају да 

задовоље потребу за сигурношћу, а не могу се осећати сигурно уколико поред себе 

немају особу од поверења.  

- Подршка  у сваком тренутку. У комуникацији особе морају да осећају подршку, без ње 

се рад са корисницима/ама не може замислити. 

- Правило „корак по корак“: важно је са особама са овим проблемом бити веома 

стрпљив. Такав корисник/ца се не сме критиковати, омаловажавати и вређати. 

- Морамо знати да потребе оваквих корисника/ца уважавамо, да тачно знамо шта заиста 

желе и шта сматрају важним. Тиме одржавамо квалитет живота на нивоу који је 

примерен његовим/ним потребама.  

 

14.1 КОНФЛИКТИ И ПРОБЛЕМИ У КОМУНИКАЦИЈИ 

 Сви људи су различити. Свако има различите циљеве и очекивања, а исто тако и 

различите ставове, мишљења и уверења, из чега произилазе неспоразуми и проблеми у 

комуникацији који могу довести до сукоба или конфликта.  

 У најужем схватању, конфликт је сваки сукоб који карактеришу супротни мотиви, 

свађа, размимоилажење или несклад у мишљењу. Сукоби угрожавају задовољење неке од 

потреба човека, изазивајући фрустрације. Сам конфликт није ни добар ни лош, али његове 

последице могу бити добре или лоше.   

Конфликти могу бити лични и садржајни - групни. Лични укључују много емоција: 

страх, љутњу, огорченост, неповерење и сл, док садржајни настају због разлике у 

мишљењима, ставовима и др. Лични конфликти садрже много негативних емоција и веома 

су тешко решиви, јер у суштини не постоји конкретан проблем. Уколико личне конфликте 

не претворимо у садржајне, да знамо суштину проблема, временом се појачавају и 

исцрпљују људе, и тиме их одвраћају од својих пословних обавеза.  
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 Нерешени садржајни конфликти изазивају несигурност и могу ескалирати у врло 

деструктивне сукобе. Зато је потребно научити како да се суочавамо са конфликтима и 

како да пронађемо одговарајуће начине за решавање истих, а да сачувамо свој интегритет 

и развијамо се као ментално здрава особа. 

Како решавати конфликте? 

 Попуштање је прилагођавање интересима друге особе („паметнији попушта“). У овом 

случају, решавање конфликта је засновано на томе да особа више брине о другој особи 

него о себи, и то често на своју штету. То може неко време да функционише, али узрок 

због којег је дошло до конфликта остаје нерешен, те након неког времена може избити 

нови конфликт који ће резултирати још већом фрустрацијом. 

 Избегавање – одражава низак степен бриге за своје и за интересе других; своди се на 

пасиван став према проблему, па чак и на активно привикавање. Долази до физичког 

или менталног повлачења из конфликтних ситуација. И једна и друга страна се 

претварају да сукоб не постоји, надају се да ће се сам од себе решити – нестати. 

Нажалост неће, сукоб и узрок конфликта је и даље присутан у њиховом односу.  

 Сарадња/сусретљивост – висока заинтересованост на нивоу обе стране; овакав вид 

решавања конфликта значи отворено и директно суочавање са конфликтом и тражење 

обострано задовољавајућег решења. 

 Такмичење/доминација – стил решавања конфликта који укључује висок степен 

бриге за властите интересе и низак степен бриге за интересе других или заједничке 

интересе. 

 Компромис – одражава умерен степен бриге и за сопствене интересе и за интересе 

других; овај процес успоставља равнотежу између реализације личних и заједничких 

интереса; сваки учесник се нечега мора одрећи у тражењу средњег решења. 
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15. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  

 Активности геронтодомаћица/домаћина се планирају и реализују у складу са 

индивидуалним планом у области храњења, одржавања личне хигијене и хигијене стана, 

загревања просторија, набавке лекова и сарадње са другим институцијама (набавка лекова, 

упута итд.), помоћи при кретању и у задовољењу социо-културних, забавних и других 

потреба.  

У односу на све наведено, геронтодомаћица/домаћин и стручни радник пружаоца 

услуге сачињавају годишњи план рада. Према Правилнику о минималним стандардима, 

стручни радник приступа процени и планирању услуге за корисника/цу, а за 

геронтодомаћицу/домаћина израђује план активности.  

 У дневнику рада геронтодомаћица/домаћин води евиденцију о свом раду чиме се 

омогућава вредновање тог рада. Дневник предвиђа дневне обавезе и активности које 

морају бити усаглашене са недељним и месечним планом. Дневник рада садржи датум, 

структуру рада, опис активности реализованих у току дана, кратак опис начина и садржаја 

дневних активности . 

  

5.1 Извод из Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга 

социјалне заштите ("Сл. гласник РС", бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019) 

 

Пријем корисника 

Члан 12 

Пријемна процена врши се пре коришћења услуге, у периоду од петнаест дана од пријема захтева. 

На основу непосредног разговора са корисником или законским заступником, лицима значајним за 

корисника и других извора процењују се: 

1) став корисника и других лица значајних за корисника и њихова очекивања од услуге; 

2) подобност корисника за коришћење услуге; 

3) капацитети пружаоца услуге да задовољи потребе корисника; 

4) приоритет за пријем - датум коришћења услуге или уписивања на листу чекања; 

5) способности и приоритетне потребе потенцијалног корисника; 

6) могућност да друге услуге или службе у заједници на потпунији начин задовоље потребе 

корисника. 

Ако је потенцијални корисник упућен преко центра за социјални рад са седиштем ван места 

пружања услуге, пружалац услуге ће извршити пријемну процену у складу са ставом 2. овог члана, 

по правилу на основу упута центра за социјални рад, у периоду из става 1. овог члана. 
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Пружалац услуге ће у периоду од седам дана обавестити подносиоца захтева о исходу пријемне 

процене, што укључује информације о почетку коришћења услуге, стављању на листу чекања, или 

разлозима за евентуално одбијање пријема корисника. 

 

Процена 

Члан 13 

Процена потреба, снага, ризика, способности, и интересовања корисника и других лица значајних 

за корисника, као и процена капацитета пружаоца услуге (у даљем тексту: процена), врши се 

након пријема корисника и периодично током пружања услуге у роковима утврђеним 

индивидуалним планом услуге, односно посебним стандардом за одређену услугу. 

Процену врши стручни радник уз учешће корисника, по потреби и законског заступника или 

другог лица значајног за корисника. 

Процена започиње непосредно након пријема и окончава се у року до десет дана. 

Уколико је центар за социјални рад упутио корисника, процена се врши на основу процене центра. 

Током процене пружа се услуга, односно реализују се активности у складу са утврђеним 

приоритетним потребама корисника. 

Поред околности из става 1. овог члана, процена узима у обзир културолошке и личне посебности 

корисника: географско и национално порекло, матерњи језик, верско опредељење, узраст, род, 

сексуалну оријентацију и др. 

У односу на резултате процене одређује се степен подршке кориснику и израђује индивидуални 

план услуге. 

Након извршене процене и одређивања степена подршке, за сваког корисника одређује се стручни 

радник, односно стручни сарадник. 

 

 

Одређивање степена подршке 

Члан 14 

Степен подршке одређује се с обзиром на целокупно индивидуално функционисање корисника и 

врсте потребне помоћи, у односу на: 

1) способност непосредне бриге о себи; 

2) учествовање у активностима живота у заједници. 

 

 

Степени подршке 

Члан 15 

Подршка I степена - значи да корисник није способан да се самостално брине о себи и укључи у 

активности дневног живота у заједници, због чега му је потребно физичко присуство и 

континуирана помоћ другог лица. 

Подршка II степена - значи да корисник може да брине о себи и да се укључи у активности 

дневног живота у заједници уз физичко присуство и помоћ другог лица. 

Подршка III степена - значи да корисник може да брине о себи и да се укључи у активности 

дневног живота у заједници, али му је услед недовољно развијених знања и вештина потребан 

надзор и подршка другог лица. 
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Подршка IV степена - значи да корисник самостално, односно уз подсећање, може да обавља све 

животне активности. 

 

Планирање 

Члан 16 

На основу идентификованих потреба, способности и ризика, за сваког корисника сачињава се 

индивидуални план услуге. 

Индивидуални план услуге сачињава се до десет дана након окончања процене из члана 13. овог 

правилника. 

Индивидуални план услуге, обавезно садржи: 

1) циљеве који се желе постићи пружањем услуге; 

2) очекиване исходе; 

3) конкретизоване активности које ће се предузимати, укључујући и активности у процесу 

прилагођавања; 

4) временски оквир у којем се реализује индивидуални план услуге; 

5) рок за поновни преглед индивидуланог плана услуге; 

6) имена лица одговорних за реализацију индивидуалног плана услуге. 

Индивидуални план услуге израђује се у складу са ширим планом упутног центра за социјални 

рад, ако је корисник упућен преко центра за социјални рад. 

У изради индивидуалног плана услуге учествује стручни радник, корисник или његов законски 

заступник, задужени запослени, а по потреби и други стручњаци у организацији и заједници. У 

изради индивидуалног плана услуге учествује и водитељ случаја упутног центра за социјални рад, 

ако је корисник упућен преко центра за социјални рад. 

Корисник, односно његов законски заступник добијају примерак индивидуалног плана услуге. 

Кориснику, односно његовом законском заступнику обезбеђује се одговарајућа помоћ приликом 

учествовања у изради индивидуалног плана услуге. 

 

 

Поновни преглед 

Члан 17 

Поновни преглед, врши се у складу са роковима наведеним у индивидуалном плану услуге, 

процењеним интензитетом подршке, дефинисаним циљевима и исходима, и омогућава 

прилагођавање активности потребама и циљевима корисника и оствареним ефектима услуге. 

Поновни преглед сваког индивидуалног плана услуге врши се најмање: 

1) једном у шест месеци, за децу и младе; 

2) једном у дванаест месеци, за одрасле и старије кориснике. 

У поновном прегледу учествују стручни радник, корисник, односно његов законски заступник и 

задужени запослени, а по потреби и други стручњаци пружаоца услуге и стручњаци из заједнице. 

У поновном прегледу учествује и водитељ случаја уколико је корисник упућен преко центра за 

социјални рад. 

Пружалац услуге може утврдити и краћи рок од рока прописаног ставом 2. овог члана за поновни 

преглед, у складу са индивидуалним планом услуге и посебним прописима. 
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Извештај о реализацији индивидуалног плана услуге доставља се надлежном водитељу случаја, 

ако је корисник упућен преко центра за социјални рад, у складу са роковима утврђеним у ст. 1, 2. и 

5. овог члана. 

 

Рестриктивни поступци и мере 

Члан 18 

 

Рестриктивни поступци и мере према корисницима који својим понашањем доводе у опасност 

себе, друге кориснике, особље, посетиоце или имовину, примењују се искључиво на основу 

планираних, праћених, надгледаних и временски ограничених интервенција, у складу са посебним 

прописом. 

За ограничавање кретања, изолацију или контролу понашања корисника пружалац услуге 

прописује процедуре, одређује лице одговорно за одобравање рестриктивних поступака и мера и 

води евиденцију о њиховој примени, у складу са посебним прописом. 

 

 

Интерна евалуација 

Члан 19 

Пружалац услуге најмање једном годишње спроводи интерну евалуацију квалитета пружених 

услуга, која укључује испитивање задовољства корисника, односно њихових заступника. 

Извештај о евалуацији из става 1. овог члана, подноси се оснивачу услуге, заводима за социјалну 

заштиту и доступан је стручној јавности. 
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ПРИЛОГ 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПОСЕТАМА ПО КОРИСНИКУ 
                                                                                                                                    Образац ИП-2 
                                                                                                                                                                                                 Служба 
                                                                  Име и презиме                                              

          шифра корисника 
         из евиденције 

                                   _______________________________________________________ 

 

Датум и време посете Опис извршене услуге Потпис корисника 

Датум посете   

 

Време посете 

 

Датум посете   

 

Време посете 

 

Датум посете   

 

Време посете 

 

Датум посете   

 

Време посете 

 

Датум посете   

 

Време посете 

 

Датум посете   

 

Време посете 

 

Датум посете   

 

Време посете 

 

Датум посете   

 

Време посете 

 

 

 

Датум потписивања листе    ___________________ 

 

______________                    _____________                      ________________                    ________________ 

Геронтодомаћица/  

геронтодомаћин                       Стручни радник                Корисник/ца                                      Директор 

 

 


