ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022.ГОДИНУ

СЛУЖБА ПОМОЋ У КУЋИ
На основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите Градска управа града Кикинда је
послове помоћи у кући поверила Геронтолошком центру Кикинда, а Правилником о нормативима и
стандардима за обављање послова помоћи у кући и неге, као и критеријума за утврђивање цена услуга
и учешћа корисника и њихових сродника одредила садржај, обим и врсту услуга, које ће се и у 2022.
години пружати старијим и оболелим лицима, лицима са смањеним способностима самопослуживања,
лицима без породичног старања и другим одраслим лицима која из здравствених разлога нису у стању
да се сама у потпуности брину о себи и својим потребама. Наведене услуге имају за циљ да сачувају
преосталу способност, побољшају или поврате функционалност корисника у мери у којој је могуће у
природном, породичном окружењу.
Обим услуга ће се реализовати у складу са расположивим кадровским потенцијалом, односно
планираним средствима за ове намене. Ове услуге ће се пружати у кућама, односно становима
корисника, а обим и врста услуга биће условљени психофизичким, социјалним, здравственим и
материјалним стањем самог корисника.
Послови помоћи у кући и неге које планирамо да пружамо у 2022.години обухватају :
Oдржавање личне хигијене и негу корисника (тоалета непокретних, полупокретних и корисника
оболелих од деменције, хигијена усне дупље, купање са прањем косе, шишање и бријање, сечење
ноктију, превенцију настајања декубитуса и контрактура, одржавање ортопедских помагала и прибора
за личну хигијену, постављање корисника у одговарајући корективни положај, обрада декубиталних и
других рана, једноставно превијање, хигијену катетера) и остале послове везане за негу корисника у
складу са потребама корисника.
Oдржавање хигијене стана (одржавање чистоће у стану, намештање кревета, дезинфекцију кревета,
прање посуђа, брисање прашине,усисавање,прање и пеглање личног и постељног рубља и ношење
рубља у сервис за прање и његово преузимање).
Помоћ ради задовољавања егзистенцијалних и других потреба (набавка прехрамбених и других
производа, припрема једноставних оброка, допремање готових оброка; припрема и давање оброка
корисницима оболелим од деменције, доношење огрева и загрејавање стана, набавку неопходних
ствари за стан и плаћање рачуна).
Програмски садржаји реализоваће се се код корисника у кући (породици) у зависности од исказаних
потреба.
Услуге се пружају минимално 30 минута, а максимално 120 минута у току дана,

услуге помоћи и неге у кући пружају се за минимално три, а максимално 9 корисника по раднику у току
радног времена (у зависности од дужине трајања посете по кориснику).
Радно време радника службе дефинисано је са Законом у раду и у складу је са Колективним уговором
радника запослених у социјалној заштити,
Рад службе у граду организује се у оквиру две смене са дежурствима током викенда и у данима
празника за кориснике којима је неопходно пружање услухе неге због лошег здравственог стања.
Рад службе на селима организује се у оквиру једне смене у преподневним сатима.
Цене услуга помоћи у кући утврђује општина Кикинда на предлог ГЦ Кикинда, уз примену стандарда и
норматива утврђених Правилником. Учешће корисника у трошковима утврђује се у зависности од
укупних прихода по члану домаћинства, стављеног у однос према просечној заради у претходном
тромесечју према скали дефинисаној Правилником.
Главне активности услуга у оквиру службе помоћи у кући су:
Информисање - обезбеђивање адекватних информација потенцијалним корисницима о садржају
услуга и начинима за њихово коришћење,
Пријем - кориснику се, током пријема, обезбеђују информације о његовим правима и обавезама.
Процена - врши се након пријема и периодично током коришћења услуге уз највеће могуће учешће
корисника и чланова породице,
Планирање - унапређење идентификованих потреба корисника ради побољшања квалитета живота,
пружање најадекватнијих услуга - помоћ у одржавању личне хигијене, помоћ у кући (одржавање
хигијене стана, набавка неопходних намирница и лекова, припрема оброка...) , помоћ у задовољавању
социјалних, културно-забавних и других потреба,
Редовна подршка и надзор - координација рада ангажованих радника, праћење напредовања и
промена у нивоима функционисања корисника.
КЛУБОВИ ЗА СТАРИЈА И ИНВАЛИДНА ЛИЦА
Реализација активности предвиђених планом и програмом за 2022. годину,уколико буде дозвољавала
епидемиолошка ситуација одвијаће се у оквиру постојећа два клуба - у Клубу у ГЦ Кикинда и у Клубу у
МЗ «Браћe Лаковић».
Организовањем рада у оквиру Клубова, желимо да нашим старијим суграђанима и корисницима
Геронтолошког центра омогућимо кроз свакодневно дружење и пријатан боравак у просторијама клуба
и побољшање њихове социјалне интеграције.
Програмске активности које ћемо реализовати током године су:
Задовољење свакодневних социјалних потреба
Организовање програмских садржаја у циљу превенције социјалне изолације, стварањем услова за
свакодневно дружење, социјалну интеграцију, читање штампе, играње друштвених игара, пројекције
филмова...

Здравствено – превентивна заштита и едукација
Здравствено – превентивна заштита корисника огледа се у могућности контролисања крвног притиска и
шећера у крви, консултовању са лекаром, присуствовању едукативним предавањима и перманентном
утицању на негативне животне навике.
Образовне и културно забавне активности
Циљ организовања садржаја културно – забавног карактера и побољшања опште информисаности (
коришћењем библиотеке, читањем штампе, гледање ТВ-а, праћењем видео пројекција и сл.), стицање
нових сазнања из разних области ради одвраћања пажње од свакодневних животних проблема,
болести, усамљености, одбачености од породице и сродника...
Рекреативно – рехабилитационе активности
Спортско – рекреативне активности битно доприносе очувању здравственог стања, сарадњи и развијању
такмичарског духа. Отуда су организоване секције примерене њиховим могућностима, као што су
секција пикада, бацање висеће кугле и металних плочица, шаховска секција, играње разних друштвених
игара.
Социо-терапијски рад и окупационо – радно ангажовање у оквиру радионице теракоте
Одржавање и организовање радионица и секција одвијаће се у складу са епидемиолошком
ситуацијом.Поштоваћемо препоруке и мере које будемо добијали од надлежног министарства.
Планирамо активности у вези са радионицом теракоте - рад са глином, ткачка радионица, секција
ручног рада, фолклорна и хорска секција, пикадо секција, информатичка обука за рад на рачунару,
дружења, такмичења, излета, екскурзија и посета другим удружењима и клубовима.
Програмске активности биће прилагођене интересовањима чланова клуба.Посебан акценат

у раду

клуба биће развијање успешније сарадње са удружењима инвалида, активима жена, хуманитарним
организацијама као и са културним и образовним институцијама у граду. Промовисање рада клуба
организоваћемо укључивањем у такмичења локалног и регионалног нивоа и интензивнијом сарадњом
са доступним електронским и писаним медијима у граду.Сарадња са члановима клубова других
геронтолошких центара организоваће се у оквиру радних посета и заједничког учествовања на разним
манифестацијама.
Све програмске активности реализоваће се тимским радом руководиоца службе, домаћице клуба и
стручних радника и сарадника установе.
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