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I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ
Установа за смештај

Установа Геронтолошки центар Београд

Место (општина/град)

Београд - Земун

Година оснивања
Директор
Број Лиценце

1986. година
в.д. директора Срђан Димитријевић
-0001/13 Домски смештај одраслих и старијих
Лиценца издата на основу Решења министра надлежног
за послове социјалне заштите бр. 022-02-00078/2013-19
од 10.12.2013. године
-002/13 Помоћ у кући

E-mail

office@ugcb.rs

Адреса
Поштански фах

ул. Марије Бурсаћ бр. 49,
11080 Београд

Телефон
Факс

011/ 2695-605
011/ 2604-928

II УВОДНИ ДЕО
Предмет Извештаја је годишње извештавање о раду Установе Геронтолошки центар
Београд за 2019. годину.
Извештај се ради у оквиру редовног годишњег извештавања о раду Установе и доставља
се Републичком заводу за социјалну заштиту, а намењен је оснивачу, Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Извештавање о раду установа социјалне
заштите уређено је Законом о социјалној заштити и пратећим правилницима.
Прикупљање појединачних извештаја, њихово синтетизовање и израда одговарајућих
анализа о раду установа, послови су које је ресорно Министарство поверило
Републичком заводу за социјалну заштиту.
Годишњи извештај о раду се доставља у два извештајна формата:
а) Статистички извештај у форми Еxcel табеле
б) Наративни извештај о раду
Анекс 1 Извештаја (Извештај о извршењу Плана рада за 2019. годину Установе
Геронтолошки центар Београд на реализацији услуга здравствене заштитe, План рада
здравствене службе Установе Геронтолошки центар Београд за 2020. годину и Програм
рационализације за 2020. годину Установе Геронтолошки центар) доставља се
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Републичком фонду за здравствено осигурање, Градском заводу за јавно здравље и
Комори здравствених установа Србије.
Анекс 2 (Извештајо раду РЈ „Дневни центри и клубови за старије“ за 2019. годину и
Програм рада Установе Геронтолошки центар Београд на остваривању пружања дневних
услуга у заједници у 2020. години саставни су део овог извештаја) доставља се
Секретаријату за социјалну заштиту Града Београда.
Извештај Информативног центра за старије од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године,
као и Програм рада Информативног центра за старије за 2020. годину, чине саставни део
годишњег извештаја и достављају се ресорном министарству. Информативни центар за
старије је започео са радом 2011. године у оквиру Пројекта Информативни центар за
старије број: 03061-1310 од 03.06.2011. године.
Основа за израду овог извештаја је организација рада на пословима реализације услуга
домског смештаја за одрасла и старија лица, као и преглед годишњих активности
запослених на пољу пружања услуга корисницима, а кроз статистичке показатеље
структуре и броја корисника, као и спровођених активности. Извештај се сачињава кроз
анализу података добијених из табела образаца који је Установи доставио Републички
Завод за социјалну заштиту, Извештаја о раду радних јединица Установе, као и других
извора.
III УСТАНОВА КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
3.1. Организација и услови рада
Геронтолошки центар Београд је установа социјалне заштите чија је делатност
прецизирана Законом о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), Статутом
Установе бр.04062-401 од дана 11.02.2009. године, Статутом о изменама Статута
бр.04062-3115 од дана 13.12.2010. године и Статутом о допунама Статута бр. 04062-359
од дана 25.02.2010. године и другим општим актима. Установа Геронтолошки центар
Београд, ул. Марије Бурсаћ бр. 49, регистрована je код Привредног суда Београд, уписана
у регистар 5-342-00, решењем бр. VI Fi-4642/98 од дана 18.11.1998. године.
Установа Геронтолошки центар Београд је прва установа социјалне заштите на
територији Републике Србије којој је издата ограничена Лиценца ресорног министарства
2013. године за услугу домског смештаја за одрасла и старија лица (Лиценца бр. 0001),
као и за услугу помоћи у кући (Лиценца бр. 0002). Овим је потврђено да испуњава
законом прописане услове и стандарде за обављање делатности, како структуралне, тако
и функционалне.
Поред Статута, Установа Геронтолошки центар Београд поседује Основни програм (бр.
03061-3404 од 10.10.2018. године), који садржи: податке о корисницима по узрасту,
степену подршке и потребама, у смислу закона којима је уређена социјална заштита,
програмске активности, у складу са потребама корисничке групе којој се услуга пружа и
податке о основним кадровима, у складу са спецификацијом услуге и минималним
стандардима који се односе на услугу домског смештаја. Такође, Установа поседује
Елаборат о испуњености услова за добијење лиценце за услугу домског смештаја (бр.
03061-3405), који је усвојен од стране Управног одбора 10.10.2018. године.
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Установа Геронтолошки центар Београд је поднела ресорном Министарству захтев за
обнављање лиценце за услугу домског смештаја бр. 03061-3410 од 10.10.2018. године, као
и захтев за обнављање лиценце за услугу помоћи у кући бр. 03061-2686 од дана
09.10.2019. године.
Систем лиценцирања које је започело Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања има за циљ унапређење и стандардизовање квалитета у социјалној
заштити Србије.
Установа је у току извештајне године усвојила и примењивала Програм рада Установе
Геронтолошки центар Београд за 2019. годину, који садржи податке о: делатности
установе, оствареним резултатима у претходном периоду, капацитету установе,
организацији установе и планским задацима установе у наредном периоду.
Установа Геронтолошки центар Београд обавља своју основну делатност кроз услуге
домског смештаја и дневне услуге у заједници које пружа одраслим и старијим лицима.

УСТАНОВА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
БЕОГРАД

УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

ДОМОВИ ЗА ОДРАСЛА И
СТАРИЈА ЛИЦА

ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У
ЗАЈЕДНИЦИ

- СЛУЖБА ПОМОЋИ У КУЋИ
- ДНЕВНИ ЦЕНТРИ И КЛУБОВИ

Услуга домског смештаја се организује кроз рад четири радне јединице: РЈ Дом
„Бежанијска коса“, РЈ Дом „Вождовац“, РЈ Дом „Карабурма“ и РЈ „Стационар“. У
домовима се, поред смештаја, корисницима пружају и следеће услуге: услуге социјалног
рада, услуге здравствене заштите, психолошка и правна подршка, услуге исхране, неге,
радне терапије, рекреативне, културно-забавне и друге услуге, зависно од потреба,
способности и интересовања корисника.
Радна јединица „Дневни центри и клубови за старије“ представља ослонац модерном
инклузивном концепту бриге о старијим лицима са вишедеценијским искуством у
пружању услуга социјалне заштите које подржавају живот у заједници. Делатност РЈ
„Дневни центри и клубови за старије“ обавља се преко службe клупске мреже и Службe
,,Помоћи у кући“.
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У служби клупске мреже организује се пружање услуге дневног боравка у клубовима,
односно услуге реверзибилног дневног боравка и сервисних услуга у дневним центрима и
клубовима за старије. У 2019. години РЈ Дневни центри и клубови обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова на 16 градских општина.
Услуга реверзибилног дневног боравака пружа се у дневним центрима и клубовима за
старије и обухвата пружање услуге исхране, сервисне услуге (прање и сушење веша,
одржавање личне хигијене коришћењем купатила, послуживање топлих и безалкохолних
напитака и др.), услуге социјалног рада, коришћења рачунара и интернета, превентивну
здравствену заштиту и структурисање слободног времена у циљу очувања преосталих
психо-физичких способности, менталног здравља и друштвеног стандарда сениора.
Детаљнији преглед рада Службе ,,Помоћи у кући“ биће представљен у засебном
формату за извештавање о другим лиценцираним услугама које Установа пружа, поред
услуге домског смештаја, који Републички завод за социјалну заштиту сваке године
упућује установама социјалне заштите у склопу редовног годишњег извештавања.
Служба „Помоћи у кући“ обезбеђује пружање услуге помоћи у задовољавању
егзистенцијалних потреба у виду обезбеђивања исхране, одржавања личне хигијене и
хигијене стана, загревања просторија, као и пружање помоћи у задовољавању социјалних,
културно-забавних и других потреба, посредовање у обезбеђивању различитих врста
услуга и обављања других послова утврђених индивидуалним планом услуге.
Као посебна организациона јединица Установе функционишу Управа и заједничке
службе.
Информативни центар за старије такође функционише у оквиру Установе и намењен
је одраслим и старијим лицима са територије Републике Србије којa имају потребу за
информативним и саветодавним услугама из различитих области, као и члановима
њихових породица и другим заинтересованим лицима.

УСТАНОВА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
БЕОГРАД
Управа и заједничке службе

Информативни центар

Дневне услуге у заједници
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Служба Помоћ у кући

Дневни центри и клубови

Услуге домског смештаја

РЈ Дом Бежанијска коса

РЈ Стационар
РЈ Дом Карабурма

РЈ Дом Вождовац

Делатности којима се установа бави
Делатност Установе Геронтолошки центар Београд као установе социјалне заштите је
прецизирана Законом о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011), Статутом
Установе и другим општим актима. Установа Геронтолошки центар Београд организује
услугу смештаја и дневне услуге у заједници за одрасла и старија лица.
Установа Геронтолошки центар Београд је формирана решењем Скупштине града
Београда 1973. године, спајањем Радне организације „Дом пензионера“ у Београду, који
је основала Скупштина града Београда, и Радне организације „Центар за заштиту
одраслих лица“ у Београду.
Домови за одрасле и старије на територији Београда који функционишу у оквиру
Установе Геронтолошки центар Београд, саграђени су у другој половини прошлог века.
РЈ Дом Карабурма је први наменски грађен објекат за смештај пензионера и других
старих лица у Београду, који је почео са радом 1963. године. Овом дому је 1964. године
припојен Дом пензионера Врачар, са објектом у Ламартиновој улици који је у поступку
реституције враћен је власницима и Граду Београду. Одлуком Управног одбора Установа
је престала са улагањем и плаћањем рачуна за одржавање овог објекта.
РЈ Дом Карабурма је реновиран и дограђен 1996. године. РЈ Стационар је изграђен
1959. године за прихват одраслих стамбено необезбеђених лица. Ова радна јединица од
1974. године функционише као стационар за смештај старијих и непокретних лица, да би
од 1986. године постао део Установе Геронтолошки центар Београд. РЈ Дом Вождовац је
основан 1972. године. РЈ Дом Бежанијска коса је изграђен 1983. године и један је од
највећих домова на Балкану.
Данас у оквиру услуге домског смештаја Установе Геронтолошки центар Београд
послују четири радне јединице за смештај одраслих и старијих лица на територији
Београда и то: РЈ Дом Бежанијска коса, РЈ Дом Вождовац, РЈ Дом Карабурма и РЈ
Стационар. Домска заштита обухвата услуге смештаја и збрињавања корисника и
остварујесе кроз следеће програмске активности: задовољење основних животних
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потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења, развој и очување потенцијала
корисника и одређену правну подршку.
Дневне услуге у заједници се обављају у оквиру РЈ „Дневни центри и клубови за старије“,
чија је делатност конципирана у оквирима пружања дневних услуга у заједници на
територији града Београда. Она обухвата следеће услуге: Дневне центре и клубове за
одрасла и старија лица и Службу ,,Помоћи у кући“.
Услуге које Установа пружа
Установа Геронтолошки центар Београд пружа:
1. услугу домског смештаја, кроз рад четири радне јединице за смештај одраслих
и старијих лица. То су: РЈ Дом „Бежанијска коса“, РЈ Дом „Вождовац“, РЈ
Дом „Карабурма“ и РЈ „Стационар“.
2. дневне услуге у заједници, које се реализују се у оквиру РЈ „Дневни центри и
клубови за старије“ и обухватају следеће услуге: Дневне центре и клубове за
одрасла и старија лица и Службу „Помоћ у кући“. У 2019. години РЈ Дневни
центри и клубови је обједињавала рад 28 дневних центара и клубова на 16
градских општина.
Информативни центар за старије такође функционише у оквиру Установе Геронтолошки
центар Београд. Намењен је одраслим и старијим лицима са територије Републике Србије
којa имају потребу за информативним и саветодавним услугама из различитих области,
као и члановима њихових породица и другим заинтересованим лицима. Корисницима се
такође обезбеђује и саветодавни рад: психолошко саветовалиште – психолошка подршка,
здравствено саветовалиште – савети и прегледи лекара, саветовалиште за исхрану –
савети нутрициониста.
Услуга домског смештаја
Укупан капацитет Установе Геронтолошки центар Београд, када је услуга домског
смештаја у питању, а према Уредби о мрежи установа социјалне заштите („Сл. гласник
РС“ бр. 12/2013), јесте 1.182 корисника. Укупан број корисника домског смештаја на дан
31.12.2019. године био је 1.115, док је укупан број корисника у току извештајне године
био 1.389 корисника.
Број објеката, односно смештајних капацитета по објекту којим Установа Геронтолошки
центар Београд располаже, представљени су у делу статистичког извештаја који се
односи на капацитете домског смештаја, тачније у табели бр. 7:
-

-

РЈ Дом „Бежанијска коса“ - смештајни капацитет дома је 580 места у оквиру
четири обекта за смештај корисника и то: А1 објекат, чији је капацитет 82
места, А2 објекат, чији је капацитет 65 места, А3 објекат, чији је капацитет 65
места и Б1/Б2 објекат, чији је капацитет 368 места .
РЈ Дом „Вождовац“ - капацитета 270 места и има четири физички издвојена
објекта за смештај корисника, и то: централну зграду (А, Б и Ц стационарна
одељења), чији је смештајни капацитет 83 места, Д гасоњерски објекат чији
смештајни капацитет износи 58 места, Е мешовити гасоњерски и стационарни
објекат, чији смештајни капацитет износи 49 места и Ф стационарни објекат,
чији смештајни капацитет износи 80 места.
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-

-

РЈ Дом „Карабурма“ - на основу Уредбе о мрежи установа социјалне заштите
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2012 и 12/2013), располаже смештајним
капацитетом за 221 корисника. У функцији пружања услуге домског смештаја,
овај дом има два физички издвојена објекта: централну зграду чији смештајни
капацитет износи 142 места и 23 дворишне гарсоњере које располажу са 33
места.
РЈ „Стационар“ - његов смештајни капацитет је 111 места и има 1 објекат за
смештај корисника.

Основна намена ових објеката је боравак корисника у објекту са одговарајућим степеном
подршке, здравствена заштита и нега, исхрана, одржавање личне и хигијене простора,
услуге социјалног рада, одређена правна подршка, психолошка подршка, услуге радноокупационe терапије и културно-забавне активности.
Објекти и зграде радних јединица за домски смештај Установе налазе се у насељеним
местим и доступни су јавном превозу. Све четири радне јединице Установе имају
дворишни простор, те је корисницима обезбеђен приступ зеленим површинама у оквиру
самог дома. Такође, сви имају прикључак за електричну и телефонску мрежу, прикључак
за инсталације за довод воде за пиће и одвод отпадних вода (Установа има донет План
управљања отпадом бр. 03061-1034 од 29.04.2011. године и Допуна 03061-160 од
20.01.2012. године, на који је сагласност дало Министарство животне средине, рударства
и просторног планирања). Прилази објектима су приступачни возилима хитне помоћи и
за кретање корисника који користе инвалидска колица и друга помагала. Објекти су
топлотно, звучно и хидро изоловани, имају систем централног грејања који обезбеђује
адекватну температуру, природно проветравање и осветљење. Објекти у свим радним
јединицама обезбеђују услове за рекреацију, физикалну и радно-окупациону терапију,
несметане сусрете и контакте са другим лицима. У објектима свих радних јединица
постоје просектуре, али постоје и собе за изолацију, карантин. Просторије јединица
домског смештаја су приступачне, а подови су од неклизајућег материјала.
Услуга домског смештаја доступна је корисницима 24 сата дневно 365 дана у години. У
складу са Законом о раду, у Установи је организован дневни рад, ноћни рад и рад у
сменама путем Одлуке о радном времену бр. 07098-1139 од 05.05.2014. године са
Изменом бр. 07098-4795 од 07.11.2016. године.
Услови смештаја у Установи Геронтолошки центар Београд се разликују по радним
јединицама, па чак и у оквиру истог објекта у зависности од категорије смештаја.
Имајући у виду капацитет, величину и старост објеката, као и потребу даљег унапређења
услуга, одржава се ниво постигнутих стандарда, али су ипак потребна и даља улагања.
Последњих неколико година уложени су велики напори да се побољша укупно стање
објеката и опреме.
Саставни део РЈ Дом „Карабурма“, објекат у ул. Ламартиновој бр. 47, са смештајним
капацитетом за око 50 корисника, у поступку реституције враћен је власницима и Граду
Београду. Одлуком Управног одбора Установа је престала са улагањем и плаћањем
рачуна за одржавање овог објекта.
РЈ Дом Бежанијска коса
РЈ Дом „Бежанијска коса“, на основу Уредбе о мрежи установа социјалне заштите
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2012 и 12/2013), располаже смештајним капацитетом за
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580 корисника. Дом је изграђен 1983. године и састоји се од три објекта (А, Б и Ц) који су
повезани пасарелама.
Дом се налази у насељеном месту, на локацији која обезбеђује доступност јавном
превозу. Објекат има прикључак на електричну и телефонску мрежу, прикључак и
инсталације за довод воде за пиће и одвод отпадних вода. Прилаз објекту приступачан је
за несметан долазак возила са корисницима који се отежано крећу и за самостално
кретање корисника у инвалидским колицима, као и оних корисника који за кретање
користе друг помагала. Објекат има систем централног грејања који обезбеђује адекватну
температуру, природно проветравање и осветљење. Објекат има обезбеђен паркинг
простор, од чега је 6 паркинг места предвиђено за особе са инвалидитетом – кориснике,
сроднике и друга лица.
Укупна површина Дома „Бежанијска коса“ је 31.721,00м2, од чега стамбену површину
чини 9.819,00м2, простор за друге намене износи 21.901,97м2, док дворишна површина
заузима 33.323,00м2.

РЈ Дом „Бежанијска коса“ има четири објекта предвиђена за смештај 580 корисника, и
то: 187 једнокреветних апартмана/гарсоњера, 8 двокреветних апартмана/гарсоњера, 5
вишекреветних апартмана/гарсоњера, 3 једнокреветне собе, 78 двокреветних соба, 57
трокреветних соба и 8 четворокреветних соба. Распоред капацитета смештаја по
објектима је следећи:
- Смештајни капацитет А1, А2 и А3 објекта је 218 места: А1 објекат је намењен за
смештај корисника упућених на први, други, трећи и четврти степен подршке и
износи 90 места, од чега: 8 једнокреветних и 8 двокреветних апартмана, 51
једнокреветна гарсоњера и 5 трокреветних гарсоњера. А2 објекат је гарсоњерског
типа и износи 64 места, односно 64 једнокреветне гарсоњере. А3 објекат је
гарсоњерског типа и износи 64 места, односно 64 једнокреветне гарсоњере.
- Смештајни капацитет Б1/Б2 стационарног објекта је 362 места, собни смештај за
кориснике упућене на први, други и трећи степен подршке. На Б1 стационарном
одељењу доње приземље има 62 места, од чега: 10 трокреветних соба и 8
четворокреветних соба. Б1 стационарно одељење први, други и трећи спрат има
150 места, од чега: 2 једнокреветне собе, 38 двокреветних соба и 124 трокреветних
соба. Б2 стационарно одељење први, други и трећи спрат има 150 места, од чега: 1
једнокреветна соба, 40 двокревeтних соба и 23 трокреветне собе.
А објекти, у оквиру којих је смештај обезбеђен у апартманима и гарсоњерама, које су
распоређене у три засебне зграде (А1, А2 и А3) повезане топлим пасарелама. Свака
зграда има четири спрата. У гарсоњерама су смештени покретни и ментално очувани
корисници упућени на подршку III и IV степена. Свака гарсоњера има дневну и спаваћу
собу, купатило, чајну кухињу и терасу. На сваком А објекату постоје: заједничка
трпезарија, дневни боравци и по један лифт. У оквиру А1 објекта налази се билијар сала,
креативна радионица и капела Св. Петке, на А2 објекту налази се простор за радну
терапију, сликарски атеље, простор за стони тенис и сала за физиотерапију, док се на А3
објекту налази простор за литерарна дружења и хорску секцију, библиотека и читаоница.
- На А1 објекту четврти спрат организовано је одељење стационарног типа предвиђено за
смештај лица која су упућена на подршку I, II и III степена у оквиру 8 апартмана,
једнокреветних и двокреветних чији је укупни капацитет 24 места. Сваки апартман има
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засебно купатило, чајну кухињу и терасу, на одељењу постоји једна заједничка
трпезарија, која се користи и као дневни боравак и простор за радну терапију.
Б објекат је организован по принципу стационарних одељења Б1 и Б2, собног типа и
предвиђен је за смештај корисника који су упућени на I, II и III степен подршке.
Подршка I степена односи се кориснике који нису способани да се самостално брину о
себи и да се укључе у активности дневног живота, због чега им је потребно физичко
присуство и континуирана помоћ другог лица. Подршка II степена односи се на
кориснике који могу да брину о себи и да се укључе у активности дневног живота уз
физичко присуство и помоћ другог лица, док се подршка III степена односи на
кориснике који могу да брину о себи и да се укључе у активности дневног живота, али им
је услед недовољно развијених знања и вештина потребан надзор и подршка другог лица.
Смештајни капацитети Б1 и Б2 објекта су распоређени на 3 спрата и доње приземље Б1
објекта. Собе су једнокреветне, двокреветне, трокреветне и четворокреветне са
заједничким купатилима и тоалетима на сваке две собе. Све собе имају излаз на терасу.
На сваком спрату налазе се по две амбуланте, две трпезарије, два дневна боравка и
канцеларија социјалног радника. Централна купатила су проходна и отворена са две
стране ходника. На Б1/Б2 стационарном објекту постоји четири лифта.
У оквиру овог стационарног објекта организована су два одељења за смештај корисника
оболелих од Алцхајмерове болести и других облика деменција:
- Трећи спрат Б1/Б2 стационарног одељења чији је капацитет 102 места, за смештај тешко
покретних и непокретних корисника
- Б1 стационарно одељење - доње приземље чији је капацитет 62 места, за смештај
покретних корисника са утврђеном дијагнозом Алцхајмерове болести и других облика
демеција. У оквиру овог одељења, постоји засебно двориште за шетњу и боравак
корисника под надзором особља.
Ц објекат је централна зграда у којој се налази руководство Установе Геронтолошки
центар Београд, управа Дома „Бежанијска коса“, управа РЈ „Дневни центри и клубови“ и
заједничке службе (служба правних и општих послова, служба финансијскорачуноводствених послова, служба исхране). У централној згради се налазе и централни
магацин, кухиња, ресторан са терасом, интернет кафе, фризерски салон, биоскоп сала и
банкет сала, продавница, пошта, апотека, као и новинарница. У холу дома налази се
апарат за чај и кафу, док се у оквиру ресторана налази апарат за воду. Тераса ресторана
на Ц објекту је опремљена баштенским намештајем .
У Дому постоји 272 купатила са тоалетом, 76 тоалета и 60 трокадера са мокрим чвором.
Када су у питању дневни боравци, исти су распоређени на свим објектима и одељењима и
има их 35, док трпезарија има укупно 14 и такође постоје на свим гарсоњерским
објектима и стационарним одељењима. Дом има обезбеђен паркинг простор, од чега је 6
паркинг места предвиђено за инвалиде (кориснике, сроднике и др.лица)
Током 2019. године у РЈ Дом „Бежанијска коса“ реализовани су следећи радови:
- замена старих електро разводних ормана са патрон осигурачима, аутоматским
осигурачима РБКА-2 на Б1 и Б2 у „Вапорексу“.
- извршена је монтажа и пуштање у рад котлова за производњу паре као и уређај за
омекшавање воде у „Вапорексу“ за потребе вешераја.
- замењени су КПК ормари са осигурачима велике ампераже на објектима А1, А2 и
А3.
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-

-

-

-

-

урађено је глетовање и кречење зидова и плафона и постављање ламинатног пода у
појединим канцеларијама на Ц објекту
направљено је 9 плакара, ноћних ормарића и парапетних дасака на зидовима.
у кухињским просторијама, на свим објектима одрађени су електро, молерскофарбарски, керамичарски и водоводно канализациони радови у циљу испуњавања
услова за ХАСАП сертификат.
континуирано је вршено текуће одржавање објекта, просечно је током месеца било
пријављено између 500 и 600 кварова служби техничког одржавања, који су
углавном успешно отклањани.
на свим објектима засебног домског објекта Бежанијска коса уграђено је 14
ормарића за прву помоћ, као и 19 телевизора из донације по заједничким собама и
просторијама.
по препоруци Заштитника грађана у свим собама за смештај покретних корисника
са постављеном дијагнозом деменције урађено је и испоручено стационарном
одељењу ДПР 15 нових ноћних ормарића.
радници техничке службе су поставили и повезали: 2 универзалне машине у
просторији за припрему, машину за пасирање поврћа на радном столу у припреми,
машину за омекшавање меса на радном столу „Френех“, машину за прање судова
у просторији за прање судова, месорезницу на радном столу „Френех“, велики и
мали штапни миксер и тостер на радном столу код казана, вагу обичну на рандом
столу у припреми, машину за млевење меса на радном столу у припреми, машину
за сечење хлеба у просторији за хлеб, апарат за омекшавање воде у просторији за
црно посуђе, вагу обичну и месорезницу у посластичарници на рандом столу,
велики миксер са постољем у посластичарници на рандом столу, 4 вентилационе
хаубе за извлачење паре, машине за тесто са постољем у посластичарници.
у 2019. години започети су и радови на уклањању отпада и продаји секундарних
сировина фирми РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР МММЛ доо.

Радници службе одржавања били су ангажовани и на одржавању других домова у оквиру
Установе Геронтолошки центар. Решавајући пријављене кварове од стране корисника,
социјалних радника и других упошљених, радници службе одржавања, имали су у току
2019.године, више од 6.500 интервенција по собама, гарсоњерама и другим просторијама
Установе Геронтолошки центар Београд.
Простор око дома потребно је оплеменити новим садржајима у виду нових цветних
садница, размотрити могућност прављења трим стазе и парка за рекреацију са справама
које су прилагођене функционалним могућностима већине корисника.
За кориснике услуга обезбеђује се безбедно окружење уз помоћ радника службе
обезбеђења, као и двадесетчетворочасовног видео надзора који је за сада постављен на
пар локација, што је недовољно. Наиме, потребно је да се постави додатни број видео
камера на следећим локацијама: на улазу у А1, А2, А3 објекте, на улазу у доња приземља
Б1 и Б2 стационарних објеката, на главном улазу, економском улазу и улазу у гаражу у Ц
објекту. Такође, потребно је и континуирано одржавање безбедносног система видео
надзора.
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Неопходно је одржавање и допуна система хитног позива (СОС сигнализација), чије
постављање је потребно размотрити и у оквиру гарсоњерског смештаја.
Такође, потребна је изградња прикључног гасовода и мерно-регулационе станице за
потребе снабдевања природним гасом.
Установа Геронтолошки центар Београд, РЈ ,,Дом Бежанијска коса“, обухваћена је
Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области
образовања, здравства и социјалне заштите, Закључком број 351-3817/2016 од 08.04.2016.
године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката
јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
Закључком број 351-562/2017-1 од 24.01.2017. године и обезбеђена су средства за
комплетну реконструкцију од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима. У
току је завршна фаза пројектовања, почетак радова очекује се у 2020. години.

РЈ Дом Вождовац
РЈ Дом Вождовац, на основу Уредбе о мрежи установа социјалне заштите („Службени
гласник РС“, бр. 16/2012 и 12/2013), располаже смештајним капацитетом за 270
корисника који су смештени у оквиру централне зграде и три одвојена павиљона. Дом је
изграђен 1972. Године и простире се на површини од 6762,92 м2, од чега стамбени део
заузима 3712,92 м2. Окружен је парковним делом и његова површина је 4800 м2.
Дом се налази у насељеном месту, на локацији која обезбеђује доступност јавном
превозу. Објекат има прикључак на електричну и телефонску мрежу, прикључак и
инсталације за довод воде за пиће и одвод отпадних вода. Прилаз објекту приступачан је
за несметан долазак возила са корисницима који се отежано крећу и за самостално
кретање корисника инвалидских колица и других помагала. Објекат има систем
централног грејања који обезбеђује адекватну собну температуру, природно
проветравање и осветљење. Просторије за обављање личне хигијене одвојене су за мушке
и женске кориснике.
У оквиру централне зграде налазе се три објекта (А, Б, Ц) која су намењена за смештај
корисника другог и трећег степена подршке. Собе су једнокреветне и двокреветне са
купатилом и терасом, изузев две двокреветне и две трокреветне које имају заједничко
купатило.
Објекат А налази се на првом спрату у централној згради и располаже са 11
једнокреветних соба (укупан број кревета 11, број купатила 11). У оквиру поменутог
објекта постоји један дневни боравак и заједничка тераса.
Објекат Б налази се на првом и на другом спрату у централној згради. Раполаже са 28
соба са купатилима и терасама, и то 20 једнокреветних и 8 двокреветних. На првом
спрату објекта Б налази се 10 једнокреветних соба и 4 двокреветне собе. Укупан број
кревета на првом спрату је 18. На другом спрату објекта Б налази се 10 једнокреветних
соба и 4 двокреветне собе (укупан број кревета 18), док је укупан број кревета у оквиру
објекта Б 36. У склопу објекта на првом спрату налази се биоскопска сала и фризерски
салон. На другом спрату поменутог објекта постоји једна помоћна просторија и дневни
боравак са билијар столом. На поменутом спрату налази се и импровизована библиотека.
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Објекат Ц налази се на првом и другом спрату у централној згради. Располаже са 26 соба
са терасама, и то 18 једнокреветних, 6 двокреветних и 2 трокреветне. На првом спрату
објекта Ц налази се 9 једнокреветних соба са купатилом и терасом, 2 двокреветне собе и 1
трокреветне собе на заједничко купатило. Укупан број кревета у оквиру првог спрата је
16. Укупан број купатила у оквиру првог спрата је 15. На другом спрату објекта Ц налази
се 9 једнокреветних соба са купатилима, 4 двокреветне собе са купатилима и једна
трокреветна соба са купатилом и терасом. Укупан број кревета је 20, док је купатила 14.
Укупан број кревета у оквиру објекта Ц је 36.
Такође, у приземљу централне зграде налази се канцеларија социјалног радника,
пријавница, централна трпезарија, велики централни хол који служи за окупљања и
манифестације корисника, кухињски блок, магацин, амбуланта, ординација лекара,
благајна дома, летња башта, радионица техничке службе итд. На првом спрату Ц објекта
налази се канцеларија руководиоца засебног објекта домског смештаја и референта за
кадровске, административне и правне послове, просторија за радно-окупациону терапију,
као и један дневни боравак. У оквиру другог спрата Ц објекта налази се дневни боравак,
интернет кафе и једна помоћна просторија.
У централној згради постоје два лифта за сва три одељења централне зграде (А, Б и Ц).
У оквиру другог павиљона (Д) бораве корисници четвртог степена подршке у
једнокреветним и двокреветним собама са купатилом и терасом.
У оквиру поменутог павиљона собе се налазе у сутерену, приземљу и на првом спрату.
Објекат Д располаже са 47 соба, и то 36 једнокреветних и 11 двокреветних. У сутерену
објекта Д налази се 12 једнокреветних соба са купатилима и терасама. Укупан број
кревета је 12. У приземљу објекта Д налази се 12 једнокреветних и 4 двокреветне собе са
купатилима и терасама. Укупан број кревета је 20, док је укупан број купатила 16.
Такође, у овом делу се налази дневни боравак, просторија за кинезитерапију, као и архив
здравствених картона. На првом спрату истог објекта налази се 12 једнокреветних и 7
двокреветних соба са купатилима и терасама. Број кревета је 26, док је број купатила 19.
На првом спрату објекта Д се налази и дневни боравак. Укупан број кревета у оквиру
објекта Д је 58. У оквиру објекта Д завршени су радови на уградњи лифта за транспорт
корисника, а исти је пуштен у рад.
Трећи павиљон (Е) предвиђен је за смештај корисника четвртог степена подршке у оквиру
једнокреветних и двокреветних гарсоњера са купатилом и терасом, као и корисника првог
степена подршке у оквиру двокреветних и вишекреветних гарсоњера са купатилом и
терасом.
Такође, у оквиру објекта Е собе се налазе у сутерену, приземљу и на првом спрату.
Објекат Е располаже са 28 гарсоњера, и то 14 једнокреветних, 7 двокреветних и 7
трокреветних. У сутерену објекта Е налазе се 2 двокреветне гарсоњере и 2 трокреветне
гарсоњере са купатилима и терасама. Укупан број кревета је 10, а укупан број купатила је
4. Такође, у сутерену овог објекта се налази канцеларија социјалног радника и психолога,
дневни боравак, два магацина, трпезарија као и просторија за одржавање хигијене рубља.
У приземљу Е објекта налази се 6 једнокреветних гарсоњера, као и 3 двокреветне и 2
трокреветне са купатилима и терасама. Број кревета је 18, а укупан број купатила 11. У
приземљу објекта Е се налази амбуланта и трпезарија. На првом спрату у оквиру објекта
Е налази се 8 једнокреветних гарсоњера, 2 двокреветне и 3 трокреветне гарсоњере са
купатилима и терасама, као и заједничка трпезарија. Број кревета је 21, док је број
купатила 13. Укупан број кревета у оквиру објекат Е је 49.
У оквиру објекта Е постоји покретна трака за транспорт корисника.
Четврти павиљон (Ф) је стационарног типа и предвиђен је за смештај корисника првог
степена подршке у двокреветним и четворокреветним собама са купатилима и терасама.
У истом павиљону се налазе амбуланта, ординација лекара, простор за физикалну
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терапију и три трпезарије, соба за изолацију као и просторија за складиштење
медицинског отпада и мртвачница.
Објекат Ф располаже са 24 собе, и то 16 четворокреветних и 8 двокреветних. У сутерену
објекта Ф налази се 5 четворокреветних соба са купатилима и терасама. Број кревета је
20, док је купатила 5. У сутерену се налази заједничка трпезарија, велико заједничко
купатило, простор за физикалну терапију, кухиња, купатило за запослене, просторија за
пресвлачење запослених, мртвачница и просторија за складиштење медицинског отпада.
У приземљу објекта Ф налази се 5 четворокреветних соба и 4 двокреветне собе са
купатилима и терасама. Број кревета је 28, а купатила је 9. У приземљу се такође налази
заједничка трпезарија, амбуланта и ординација лекара. На првом спрату поменутог
објекта налази се 6 четворокреветних соба и 4 двокреветне собе са купатилима и
терасама. На првом спрату објекта такође постоји трпезарија, велико заједничко купатило
као и соба за изолацију. Број кревета је 32, док је купатила 10.
Укупан број кревета у оквиру Ф објекта је 80.
Објекат Ф располаже са два лифта, један за транспорт корисника и један за дистрибуцију
хране.
Стање објеката РЈ Дом Вождовац захтева велика инвестициона улагања с обзиром на то
да су се протеклих година улагања углавном сводила на активности текућег одржавања.
Такође, у дому је инсталиран систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара. Неопходна
су значајна улагања у стање система отпадних атмосферских вода, проширење и
поправка аутоматског противпожарног система за дојаву пожара, увођење система за
сигнализацију хитних позива медицинског особља (на А, Б, Ц и Д објекту),
хидроизолације, санације кровова, унутрашњи молерско-фарбарски радови, замена
подних облога, уградња мањег лифта за дистрибуцију оброка на Е објекту, адаптација
купатила, адаптације стаза и степеништа између павиљона у којима бораве корисници,
санација тераса, санација и молерско фарбарски радови фасаде, као и реновирање опреме.
РЈ Дом Вождовац располаже релативно скромним и изузетно старим инвентаром, а
такође би од великог значаја била набавка путног возила. Од марта месеца 2019. године,
РЈ Дом „Вождовац“ поседује санитетско возило.
Такође, у извештајном периоду, за потребе кухиње обезбеђена је нова опрема којом је
замењена стара (два дупла фрижидера, два кипера, два казана, конвектомат, универзална
машина, три машине за прање посуђа)
Поред свега наведеног, основни проблем РЈ Дом Вождовац је међусобна неповезаност
павиљона и немогућност затварања улице која пролази између централне зграде и
осталих павиљона.
Такође се може констатовати да објекат није најадекватније архитектонско решење, бар
када је у питању смештај старијих корисника, међутим, ипак постоји прилагођеност и
приступачност павиљона особама са инвалидитетом.
Установа Геронтолошки центар Београд, РЈ ,,Дом Вождовац“, обухваћен је Програмом
обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања,
здравства и социјалне заштите, Закључком број 351-3817/2016 од 08.04.2016. године, као и
Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у
јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351562/2017-1 од 24.01.2017. године и обезбеђена су средства за комплетну реконструкцију. У
току је завршна фаза пројектовања, почетак радова очекује се у 2020. години.
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РЈ Дом Карабурма
РЈ Дом „Карабурма“, на основу Уредбе о мрежи установа социјалне заштите („Службени
гласник РС“, бр. 16/2012 и 12/2013), располаже смештајним капацитетом за 221
корисника. Овај дом има два физички издвојена објекта која су у функцији пружања
услуге домског смештаја: централну зграду, чији смештајни капацитет износи 142 места,
и 23 дворишне гарсоњере које располажу са 33 места.То је први наменски изграђен
објекат за смештај пензионера чија је изградња завршена 1963. године.
Дом се налази у насељеном месту, на локацији која обезбеђује доступност јавном
превозу. Објекат има прикључак на електричну и телефонску мрежу, прикључак и
инсталације за довод воде за пиће и одвод отпадних вода. Такође, објекат има систем
централног (етажног) грејања који обезбеђује адекватну собну температуру, природно
проветравање и осветљење. Просторије за обављање личне хигијене одвојене су за мушке
и женске кориснике.
Смештајни простор у објекту у Пљешевичкој улици чине дворишне гарсоњере и собе у
главном објекту, и то 33 места у дворишним једнокреветним, двокреветним и
трокреветним гарсоњерама, а преостала 142 места се налазе у централном објекту.
Главни објекат чине једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе са заједничким
купатилима и тоалетима. Изузев у дворишним гарсоњерама, просторије за смештај
корисника су веома скромно опремљене, а купаонице и тоалети заједнички. Једино је
прва смештајна јединица адаптирана и купатила су прилагођена корисницима који су
отежано покретни. Просторије су мале за комфорно функционисање особа које користе
инвалидска колица. Кревети су прилагођени за негу непокретних корисника. Објекат
није прилагођен особама са инвалидитетом, не постоје стазе за кретање у инвалидским
колицима
Централни објекат има четири спрата и четири међуспрата. У оквиру главног објекта
налази се 79 соба, и од тога је 29 једнокреветних, 34 двокреветних и 15 трокреветних. У
оквиру овог објекта налази се укупно 32 купатила и тоалета за потребе корисника који су
одвојени на мушке и женске, 3 купатила и тоалета која су за намењени за потребе
запослених и 8 службених тоалета који су такође одвојени на мушке и женске. У оквиру
објекта постоји лифт намењен за провоз корисника.
У оквиру гарсоњерског смештаја налази се 15 једнокреветних гарсоњера, 6 двокреветних
и 2 вишекреветне гарсоњере. Све гарсоњере опремљене су купатилима и тоалетима, осим
једне двокреветне гарсоњере која није у функцији и чија се адаптација очекује. У оквиру
централног објекта постоји 8 дневних боравака, од којих се 4 дневна боравка користе и за
потребе трпезарије. Главна централна трпезарија и интернет кафе налазе се у оквиру
ниског приземља, док се у оквиру приземља објекта налази просторија за радну терапију.
Објекат нема просторију за физикалну терапију. Свака смештајна јединица има дневни
боравак са телевизором.
Дневни боравци располажу скромним инвентаром, неопходно је улагање у тапацирање
столица које су дотрајале. Такође, неопходно је извршити комплетну замену подних
облога у собама, дневним боравцима и гарсоњерама и службеним просторијама.
Велики проблем представљају и равни кровови у оквиру гарсоњерског смештаја, који
услед погоршања времена – кише или снега пропуштају, па је неопходно исте заменити
неким адекватнијим решењем и извршити хидроизолацију истих. Стање РЈ Дом
„Карабурма“ захтева велика инвестициона улагања. До сада у погледу наведеног,
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активности су се сводиле искључиво на текуће одржавање.
У оквиру гарсоњерског смештаја неопходно је извршити постављање нових дрвених
жалузина на прозорима и на вратима. Све гарсоњере су опремљене скромним
инвентаром. Неопходно је реновирање купатила у оквиру гарсоњерског смештаја. Такође,
потребно је извршити комплетну замену канализационе и водоводне мреже, у
гарсоњерама и централном објекту. У дворишним гарсоњерама не постоји СОС сигнал.
Осим на првој смештајној јединици, купатила на осталим смештајним јединицама на
стацирном делу су тешко приступачна корисницима који се крећу у инвалидским
колицима, или који су отежано самостално покретни. Истовремено потребно је у
потпуности реновирати и купатила на другим смештајним јединицама.
У оквиру главног објекта потребно је извршити комплетну санацију фасаде и уградити
ПВЦ ролетне и комарнике. Неопходно је реновирати кухињу и постојећу опрему
заменити новом услед дотрајалости. У оквиру централног објекта се налази пространа
трпезарија у којој обедује већина корисника, док корисници са нарушеним здравственим
стањем добијају оброке у трпезаријама на смештајним јединицама.
Дом поседује и просторију за радну терапију, који је потребно адаптирати и прилагодити
активностима које се одвијају у оквиру радне терапије. Фризерски салон не поседује
адекватну опрему. С обзиром да је постојећи простор мањи, препоручљиво је
проширивање просторије. У РЈ Дом „Карабурма“ не постоји простор за рехабилитационе
третмане и препоручљиво је извршити пренамену и адаптацију дела радне терапије за
потребе физикалне терапије. С обзиром на претходно наведене чињенице, закључује се да
су потребна велика финансијска улагања у циљу успостављања бољег функционалног
стања објекта због потреба корисника.
Један од већих проблема је немогућност затварања улице која пролази кроз дворишни
део. Корисницима услуга у РЈ Дом „Карабурма“ обезбеђује се безбедно окружење уз
помоћ двадесетчетворочасовног видео надзора, као и од стране радника Службе
обезбеђења. У оквиру објекта постављене су за сада три камере.
Против пожарна централа је делимично у функцији.
РЈ Дом „Карабурма“ је приступачна корисницима у смислу повезаности са осталим
деловима града градским превозом.
Прилаз објекту је приступачан за несметан долазак возила са корисницима који се
отежано крећу, али је кретање корисника који се крећу уз помоћ инвалидских колица и
других помагала у оквиру централног објекта и дворишног простора отежано.
Дом је окружен простором са доста зеленила, клупама и стазама за шетњу које је
неопходно реконструисати. Заштитну ограду Дома неопходно је у потпуности санирати.
Сам објекат није најадекватније архитектонско решење, када је у питању смештај
старијих корисника.
Установа Геронтолошки центар Београд, РЈ ,,Дом Карабурма“, обухваћена је Програмом
обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања,
здравства и социјалне заштите, Закључком број 351-3817/2016 од 08.04.2016. године, као и
Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у
јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351562/2017-1 од 24.01.2017. године и обезбеђена су средства за комплетну реконструкцију.
Пројекти за комплетну реконструкцију су усвојени и очекује се почетак извођења радова.
РЈ Стационар

17

РЈ „Стационар“, на основу Уредбе о мрежи установа социјалне заштите („Службени
гласник РС бр. 16/2012 и 12/2013), располаже смештајним капацитетом са 111 места у
двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. Објекат у коме се налази РЈ
„Стационар“ изграђен је 1959. године и био је намењен прихвату одраслих стамбено
необезбеђених лица. Од 1974. године функционише као стационар за смештај одраслих и
старијих непокретних лица, да би од 1986. године почео да послује у оквиру Установе
Геронтолошки центар Београд. Намењен је искључиво корисницима који су упућени на
први степен подршке.
Стационар се налази у мирном делу насеља Карабурма, са уређеним двориштем на
парцели. Просторно је конципиран у једну наменски изграђену зграду спратности:
сутерен, приземље и два спрата, која испуњава прописане техничке и грађевинске услове
и критеријуме. Објекат је реконструисан 1986. године, када је дограђен део другог спрата
за смештај корисника. Објекат је приступачан и прилагођен потребама особа са физичким
инвалидитетом и немоћним старијим особама. Јавни превоз је доступан.
Стационар располаже са 34 двокреветне, 9 трокреветних и 4 четворокреветне собе,
распоређених у шест функционалних целина, односно одељења. Свако одељење поседује
заједничко купатило и по два тоалета (осим одељења интензивне неге где је један
тоалет).Све собе су опремљене новим намештајем, СОС сигналом и прикључком за ТВ.
Сваки спрат има трпезарију која је вишанаменска просторија са функцијама дневног
боравка и радне терапије. Трпезарије су простране и релативно функционалне. У
приземљу објекта је и интернет кафе и простор за дружење корисника и посетилаца.
Укупна нето површина објекта је 1.682м², од чега 86м² представља површину радног
простора, односно канцеларија. Дом располаже двориштем површине 7.104м²
Објекат обезбеђује услове за рекреацију, физикалну и радно-окупациону терапију,
фризерско-козметичке услуге и сусрете са сродницима и другим лицима. Постоји посебна
просторија за изолацију преминулих корисника.
У просторији за физикалну и радно-окупациону терапију спроводе се индивидуалне
терапије са корисницима, док се активности из ових области углавном одвијају у
трпезаријама у виду групних терапија или у собама због слабе покретљивости корисника.
Корисници који конзумирају цигарете могу користити две издвојене просторије, од којих
је једна у приземљу, а друга на првом спрату, као и у делу дворишта и испред главног
улаза у дом.
У објекту су постављене огласне табле у циљу информисања корисника, сродника и
запослених. На њима су истакнуте све информације од значаја, као што су дневни
распореди рада физиотерепеута и радног терапеута, дневни јеловници, распоред
планираних активности, културних манифестација и слично.
Кухиња дома је дистрибутивног карактера, односно припремљена храна се довози из
друге радне јединице, те задовољава потребне стандарде и критеријуме. Већина постојеће
опреме је у функционалном стању, а потребе за новом опремом прецизиране су кроз
предлог плана јавних набавки за наредну годину. Стационар поседује сопствену
котларницу смештену у подрум објекта, тако да је корисницима, али и запосленима,
обезбеђено квалитетно грејање и топла вода. Фризерско-козметичке услуге се спроводе
према утврђеном плану услуга који се прописује за сваког корисника.
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Помоћне просторије - магацин, мајсторска радионица, вешерај и мртвачница дома,
смештене су у подрум објекта. Вешерај поседује четири професионалне машина за
прање, три машине за сушење веша, као и ваљак за пеглање. С обзиром на старост
машина и дотрајалост услед непрекидног деценијског рада, чести су кварови, што
успорава процес комплетне неге корисника. Из тог разлога је неопходна замена опреме у
перионици како би радни процес текао неометано.
Проблем по питању сигурности и безбедности како корисника тако и запослених,
првенствено због недостатка простора, представља непостојање пријавнице. У циљу
превазилажења овог недостатка, уведена је служба целодневног обезбеђења у дому, као и
видео надзор на свим улазима/излазима. Видео надзор је пожељно увести и унутар
објекта, на евакуационим путевима. На улазу у објекат постоји књига уписа посете, у коју
би сви посетиоци требало да се упишу, као и уређај за очитавање података са
идентификационих картица запослених на почетку и на крају радног времена.
Када је реч о компјутерској опреми, може се рећи да је РЈ Стационар солидно опремљена.
Дом располаже са 9 рачунара, једним сервером, 2 скенера и 2 штампача. Константна је
потреба за иновирањем компијутерске опреме услед истека економског века трајања
опреме.
Служба за техничко одржавање је задужена за текуће поправке, санацују, молерскофарбарске радове и слично, а доступна је радним данима, док је током грејне сезоне
доступна и викендом.
2019. године извршена је адаптација и енергетска санација објекта. На основу Закључка
Владе републике Србије у поступку обнове који се спроводи од стране Републике Србије,
а преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, градска општина Палилула
спровела је јавну набавку радова на адаптацији и енергетској санацији објекта РЈ
„Стационар“. Дана 15.01.2019. године започето је извођење грађевинских радова на
адаптацији и енергетској санацији дома. Овај објекат је прва радна јединица домског
смештаја Установе Геронтолошки центар Београд која је комплетно адаптирана и
енергетски санирана од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања и Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Урађени су следећи радови:
-замена кровног покривача
- зостављање соларних панела
- замена котларнице преласком на систем грејања на пелат
- комплетна термоизолација и замена фасаде
- уређен је дворишни комплекс
- извршена је централна климатизација објекта
- постављена је нова СОС сигнализација – систем комуникације са медицинским
особљем
- унапређен је систем противпожарне заштите
- комплетна замена расвете, плафона, подова и кречење објекта
Услед недостатка санитетског возила, за транспорт корисника РЈ „Стационар“ је упућен
на сарадњу са РЈ Дом „Вождовац“ и РЈ Дом „Карабурма“
3.2. Запослени радници
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Укупан број извршиоца услуга домског смештаја и извршиоца осталих услуга и програма
на неодређено време које Установа пружа је 1.105. Разлика између броја извршилаца од
по нормативу и стварног броја запослених на неодређено време износи 61, на дан
31.12.2019. године.
На дан 31.12.2019. године у Установи Геронтолошки центар Београд, у оквиру услуге
домског смештаја, било је укупно 411 запослених и ангажованих лица. Од тог броја, 374
запослених је на неодређено време, а 37 запослених је на одређено време. Установа
запошљава и једног извршиоца са Косова и Метохије (социјални радник).
Према профилу занимања, на руководећим позицијама на неодређено време запослено је
6 извршилаца, 26 стручних радника, 16 стручних сарадника, 180 сарадника, 25
финансијско-рачуноводствених и административних радника и 158 техничких радника.
Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите са Републичким фондом за
здравствено осигурање уговорен је број од 98 здравствених радника (лекари,
физиотерапеути и медицинске сестаре-техничари).
Међу запосленим радницима преовладавају жене, којих је било 338, наспрам 73
мушкарца.
Када је у питању старосна структура, највећи број запослених радника, њих 151, налази
се у старосној групи од 51 до 60 године живота. Нешто мањи број запослених радника,
њих 129, налази се у старосној групи од 41 до 50 година, а најмањи број запослених
радника је у старосној групи до 30 година живота (укупно 31).
Установа има лице непосредно задужено за руковођење. Сви запослени имају јасно
дефинисан опис послова.
Према Решењу Министарства рада и социјалне политике о утврђивању броја радника бр.
5460-01-104/2008-09 од 13.02.2009. године, предвиђен је одређен број запослених радника
у односу на број и структуру корисника који се налазе на смештају у Установи
Геронтолошки центар Београд. Установа закључује уговоре о раду са запосленима у
складу са Актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова. Сви запослени
обављају послове у складу са описом из овог акта. Установа примењује Уредбу о
коефицијетима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и има
сагласности надлежних везано за пријем у радни однос. Такође, Установа поседује
документацију везану за радне односе, која је усклађена са решењем, уредбом о
коефицијентима, и има сагласност ресорног Министарства.
У складу са Законом о раду, у Установи је организован дневни рад, ноћни рад и рад у
сменама путем Одлуке о радном времену бр. 07098-1139 од 05.05.2014. године са
Изменом бр. 07098-4795 од 07.11.2016. године.
Установи Геронтолошки центар Београд недостају кадрови у складу са реалним
потребама Установе.
3.3. Обука и усавршавање радника
Установа Геронтолошки центар Београд је у току извештајне године усвојила и
примењивала План образовања стручног оспособљавања и усавршавања и обуке
запослених и ангажованих лица у Установи Геронтолошки центар за 2019. годину бр.
05071-534/9 од 28.02.2019. године, у складу са Правилником о образовању, стручном
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оспособљавању и усавршавању запослених у Установи бр. 05071-2921/3 од 07.08.2015.
године. Сви стручни радници радних јединица домског смештаја Установе поседују
лиценцу за обављање основних стручних послова, у складу са Законом о социјалној
заштити. Лиценцирани стручни радници Установе Геронтолошки центар Београд
уписани су у Регистар лиценцираних стручних радника, који води Комора социјалне
заштите, у складу са напред наведеним Законом.
Одредбама Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити (Сл.
гласник РС, број 24/11) ближе су одређени основни стручни послови у овој области које
обављају стручни радници, као и услови за издавање и обнављање лиценце за обављање
истих. Стручни радник је дужан да се усавршава у складу са законом и другим правним
актима, којим је уређено стручно усавршавање у социјалној заштити, као и напред
поменутим Правилником. Правилником је дефинисано да стручни радник испуњава
услове за обнављање лиценце стицањем захтеваног броја бодова активно и пасивно, а
који су одређени у бодовној листи. Сви стручни радници којима је истицала лиценца
током 2019. године су благовремено поднели Комори социјалне заштите захтев за
обнављање исте. Увидом у број остварених бодова стручних радника Установе из
бодовних листи, које уредно доставља Комора социјалне заштите, може се констатовати
да су сви стручни радници имали потребне бодове за обнављање лиценце које су стекли
кроз пасивно и активно прикупљање истих.
Последњих година бележи се већа заинтересованост лица за услугу домског смештаја, са
све комплекснијом и сложенијом психосоцијалном и здравственом проблематиком.
Овакав тренд захтева континуирано едуковање стручних радника и сарадника, као
усавршавање њихових постојећих знања и вештина на путу ка свеобухватном одговору
на комплексне захтеве корисника услуга.
У том смислу, стручни радници и сарадници Установе Геронтолошки центар Београд
одржавали су обуке, предавања, присуствовали су едукацијама, објављивали радове и
спроводили истраживања током извештајне године. Активности у области стручног
усавршавања и едукације стручних радника и стручних сарадника, спроводе се кроз
различите видове индивидуалног рада сваког запосленог појединца на праћењу
најновијих стручних и научних сазнања у области којом се баве, кроз реализацију
програма обуке Установе Геронтолошки центар Београд акредитованих од стране
Републичког завода за социјалну заштиту, организовање стручних састанака и прохађање
акредитованих програма обуке од стране Републичког Завода за социјалну заштиту и
предавача по позиву, учешће на интерним неакредитованим едукацијама у циљу
иновације знања и размене искустава, организовање предавања, трибина и округлих
столова. Лекари Установе Геронтолошки центар Београд су чланови Српског лекарског
друштва и Лекарске коморе Србије. Активности „Удружења медицинских сестара и
техничара геронтологије Србије“, које је основано у августу 2011. године са седиштем у
Установи Геронтолошки центар Београд, а са циљем едукације геронтолошких сестара и
унапређења здравствене неге старих, током 2019. године биле су усмерене на
организовање републичких стручних скупова, стручних састанака и промовисање
сестринства у геронтологији. Медицинске сестре, физиотерапеути, радни терапеути и
нутриционисти Установе Геронтолошки центар Београд су чланови „Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара Србије“.
У складу са усвојеним Планом образовања, стручног оспособљавања и усавршавања за
2019. годину, запослени у Установи Геронтолошки центар Београд су реализовали и
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похађали акредитоване програме обуке, чији су уједно креатори и реализатори, као што
су: „Програм обуке стручних радника и сарадника у социјалној заштити из области
деменције“ и „Програм обуке за обављање послова геронтодомаћице”, који су више пута
одржавани како на територији града Београда тако и широм Србије. Поред ових,
Установа је реализатор и програма обуке: „Едукација за обављање послова неговатељица
у установама за смештај одраслих и старијих лица“, „Примена антидискриминационе
праксе у раду са старијим особама“, „Спровођење програма радне терапије са одраслим и
старијим лицима у оквиру домског смештаја”, и „Програм обуке професионалних
неговатеља у социјалној заштити из области деменције“.
Наведени програми обуке акредитовани су од стране Републичног завода за социјалну
заштиту.
У Установи су спроведена следећа истраживања од стране других лица и организација: у
поступку израде мастер рада под називом „Језичке способности код особа са
Паркинсоновом болешћу“, реализованог током јуна месеца 2019. године, студенткиња
Анђела Перовић са Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, спровела је
истаживање у ком су учествовали корисници Дома „Бежанијска коса“. Мастер логопед
Невена Симић спровела је истраживање за потребе едукације – неуропсихолошка
дијагностика и рехабилитација, током ког је код корисника Дома „Бежанијска коса“
применом неуропсихолошких тестова испитивала пажњу, памћење, мишљење и говор
код особа које су претрпеле мождани удар, које имају потврђену дијагнозу деменције или
Паркинсонове болести. Истраживање је спроведено крајем јуна и почетком јула месеца
2019. године. Центар за одговорну акцију је у оквиру истраживања под називом
„Спровођење истраживања о обиму, садржају и учесталости породичне подршке
старијим особама члановима породице смештених у домовима за старије у Србији и
комплементарност са услугама система као и формирање препоруке за доношење јавних
политика и подизање свести јавности о значају развијања услуга подршке породицама у
бризи на даљину, а у циљу боље изградње међугенерацијске солидарности у оквиру
породице“ током јула месеца анкетирао 55 корисника Дома „Бежанијска коса“, 30
корисника Дома „Вождовац“ и 15 корисника Дома „Карабурма“. Од стране Канцеларије
за управљање јавним улагањима, Установи Геронтолошки центар Београд достављени су
упитници о задовољству корисника (30 за Дом „Бежанијска коса“ и 30 за Дом
„Вождовац“) који су након попуњавања од стране корисника и запослених враћени
Канцеларији за управљање јавним улагањима. Студенкиња Факултета политичких наука
у Београду, Ксенија Мијаиловић, спровела је истраживање за потребе израде мастер рада
на тему: „Доступност и квалитет услуга домског смештаја за старе у Београду“ током ког
је анкетирано 20 корисника Дома „Бежанијска коса“ крајем јула и почетком августа
месеца 2019. Године.
Стручни радници и сарадници (социјални радници, психолози и радни терапеути) били су
активни у реализацији акредитованих обука Установе, присуствовали су већем броју
едукација, обука, учествовали и креирали истраживања, објављивали стручне радове. У
извештајном периоду исти су били учесници и других значајнијих скупова из области
социјалне заштите:
- Стручни радници Установе Гернтолошки центар Београд реализовали су
акредитовани програм обуке под називом „Програм обуке стручних радника и
сарадника у социјалној заштити из области деменције“, дана 24. и 25.10.2019.
године у службеним просторијама РЈ Дом „Бежанијска коса“.
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- Стручни радници Установе Геронтолошки центар Београд реализовали су
акредитовани програм обуке под називом „Едукација за обављање послова
геронтодомаћица“: у периоду од дана 20.05. до 23.05.2019. године за лица са
територије Општине Уб (обука је одржана у службеним просторијама РЈ Дом
„Бежанијска коса“); у периоду од дана 16.05. до 19.05.2019. године за наручиоца
организацију„Help net“ (обука је одржана у Косовској Митровици); у периоду од
23.05. до 26.05.2019. године за наручиоца организацију „Help net“ (обука је
одржана у Грачаници).
- Дана 13.03.2019.године, психолог Дома „Бежанијска коса“ присуствовала је
Конференцији под називом „Међугенерацијски ставови и размена“ која је
одржана у просторијама Црвеног крста Србије.
- Дана 22.03.2019.године, радни терапеут РЈ „Стационар“ је у оквиру континуиране
медицинске едукације, присуствовала предавању под називом „ТБ инфекција
латентна и активна“ које је одржано на Клиници за пулмологију, Клиничког
центра Србије.
- Дана 29.03.2019.године стручни радници су присуствовали Конференцији под
називом „Да нико не остане сам – Ка развоју Београда прилагођеног за
старије особе“ која је одржана у просторијама Народне Скупштине Републике
Србије у организацији Коморе социјалне заштите, Секретаријата за социјалну
заштиту града Београда и Центра за истраживање и развој друштва ИДЕАС,
- Дана 29.03.2019. године, стручни радници, стручни сарадници, сарадници и
Руководиоци засебних објеката домског смештаја свих РЈ, присуствовали су
Првој јавној расправи о нацрту закона о заштити права лица са менталним
сметњама, корисника услуга смештаја у установама социјалне заштите која
је одржана у хотелу „Метропол“. Јавна расправа о нацрту закона организована је
у сарадњи ресорног Министарства и ОЕБС-а – Организације за европску
безбедност и сарадњу – Мисија у Србији.
У периоду од дана 29.03 – 31.03.2019.године, психолог РЈ Дом „Карабурма“ је
присуствовала едукацији под називом „EMDR – Eye Movemont Desenstization and
Reprocessing“, која је одржана у згради Energetix-a у Београду.
Дана 09.04.2019.године, Руководилац засебног објекта домског смештаја РЈ Дом
„Бежанијска коса“, присуствовала је радионици под називом „Политике и
стандарди у обезбеђивању палијативне неге“ у организацији Републичког
завода за социјалну заштиту.
У периоду од дана 14.04.2019.године до дана 17.04.2019.године, Руководилац
засебног објекта домског смештаја РЈ Дом „Бежанијска коса“ присуствовала је IV
Конференцији под називом „Унапређење рада за пружање услуга у области
социјалне заштите“ која је одржана у Кладову, хотел „Ђердап“.
У извештајном периоду, радни терапут РЈ „Стационар“, похађала је две он - лајн
континуиране медицинске едукације на теме: ''Давалаштво крви у Србији значај и перспективе'' и ''Декубитус - значај рада медицинске сестре у
превенцији и лечењу''.
Дана 07.06.2019. године стручни радници Установе Геронтолошки центар Београд
су учествовали на стручно-научном скупу са међународним учешћем под називом
„Савремени изазови социјалне заштите – осетљиве групе, програм и исходи“
који је одржан на Факултету политичких наука у Београду.
Дана, 09.07.2019. године, стручни радници Установе Геронтолошки центар
Београд присуствовали су Националној конференцији под називом „Град
пријатељ старих“ под покровитељством Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
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Дана, 28.08.2019. године, стручни радници Установе Геронтолошки центар
Београд присуствовали су Регионалној конференцији под називом „За зеру
више“ одржаној у Новом Бечеју.

-

У периоду од дана 14.09. до 15.09.2019. године, стручни радници похађали су
обуку по акредитованом програму „Преговарање у социјалном раду са тешко
сарадљивим корисницима“.
У периоду од дана 21.09. до 22.09.2019. године, стручни радник РЈ Дом
„Бежанијска коса“ похађала је обуку „Оснаживање стручних радника Центара
за социјални рад са децом у сукобу са законом“.
У периоду од дана 08.10. до 09.10.2019. године, стручни радник РЈ „Помоћ у
кући“ похађала је програм обуке „Основна обука за примену метода вођења
случаја у социјалној заштити“, а дана 12.10.2019. године обуку под називом
„Партиципација са одраслим корисницима у социјалној заштити“ са циљем
стицања активних бодова у поступку обнављања лиценце.
Дана, 17.10.2019. године радни терапеут РЈ „Стационар“ похађала је семинар на
тему ''Изазови увођења новог програма и правилника имунизације'' у
организацији Градског завода за јавно здравље.
Радни терапеут РЈ „Стационар“ је дана 02.11. 2019. године похађала домаћи курс
прве категорије са међународним учешћем на тему ''Окупациона терапија,
значај и инвентивност кроз практичну примену у заштити и превенцији
менталног здравља''. Семинар је организовао Центар за интегративну
окупациону терапију.
Дана 07.11.2019. године стручни радници су присуствовали Конференцији под
називом „Међугенерацијска сарадња породице и државе“ одржаног у
просторијама Црвеног крста у Београду;
Радни терапеут РЈ „Стационар“ је дана 15.11. 2019. године похађала семинар
''Нови терапијски приступи у неурорехабилитацији''. Семинар је организовала
Клиника за рехабилитацију ''Др Мирослав Зотовић'';
Дана 27.11. 2019. године стручни радници су присуствовали предавању на тему
''Бихејвиорални поремећаји понашања код деменција'' које је одржала др
Славица Голубовић, психијатар у просторијама Дома „Бежанијска коса“;
Социјални радник РЈ „Дневни центри и клубови“ је активно учествовао на
Међународној конференцији АЛОС19 у организацији Високе школе социјалног
рада дана 29.новембра 2019. године.
Дана 05.12.2019. године стручни радник на услугама смештаја присуствовао је
Сабору социјалне заштите у Крагујевцу, под називом „Перспективе развоја
социјалне заштите у Србији“. Стручни радник на услугама смештаја је испред
Установе Геронтолошки центар Београд именован за члана изборне скупштине.
Социјални радник РЈ „Дневни центри и клубови“ присуствовала је предавањима на
тему „Аутизам“ и „Болести зависности“
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Укупан број стручних радника и сарадника
програмима у систему социјалне заштите је 19,
систему социјалне заштите - 5, едукацијама без
академским усавршавањима – специјализација
радник.
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који је присуствовао акредитованим
програмима који нису акредитовани у
провере знања и конференцијама - 72,
– 1 и субспецијализација 1 стручни

Стручни радници и сарадници највише интересовања и потребе показују за едукацијама у
вези са стручним поступком и процедурама, са освртом на квалитетно планирање услуга,
затим програмима обуке везаним за ефикасну комуникацију са старијима, преговарање са
тешко сарадљивим корисницима, начинима на које се могу изборити са синдромом
изгарања, мониторингом и евалуацијом у социјалној заштити.
Здравствено особље се у току извештајног периода, кроз континуирану медицинску
едукацију, стручно усавршавало како у Установи тако и кроз похађања конгреса и
семинара организованих од стране референтних здравствених установа.
Активности „Удружења медицинских сестара и техничара геронтологије Србије“, које је
основано у августу 2011. године са седиштем у Установи Геронтолошки центар Београд
са циљем едукације геронтолошких сестара и унапређења здравствене неге старијих,
током 2019. године биле су усмерене на организовање републичких стручних скупова,
стручних састанака и промовисање сестринства у геронтологији.
У извештајном периоду здравствени радници били су учесници и других бројних скупова
из области здравствене заштите:
-

-

-

медицинске сестре и техничари су присуствовали стручном састанку у сали Дома
Бежанијска коса на тему „Говор тела-невербална комуникација“ и „Ставови и
предрасуде код здравствених радника“
међународни конгрес ''Вакцине – јуче, данас, сутра''
конгрес КардиоС 2019.
национални Симпозијуму „ Нови погледи “ на тему „Како оговарање и клевете
утичу на односе на радном месту“
национални конгрес здравствених радика Србије са међународним учешћем
Златибор на тему „Квалитет као обавеза“
едукација ''Лимфоми гастроинтесталног тракта“
едукација „ТБЦ инфекција – латентна и активна“
едукација „школа хипертензије“
предавање ''Гастропротекција и нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ)''
предавање ''Астма и ХОБП – где смо сада''
едукација „Упутство и надзор над нежељеним догађајима након имунизације“
едукација „Новине у лечењу карцинома дојке“
едукација „Школа хипертензије“
национални Симпозијум „Нови погледи“ на тему „Одговорност у професији
медицинске сестре: шта то подразумева ?“
едукативни симпозијум Клинике за Психијатрију КЦС ''Психијатрија и култура''
симпозијум здравствених радника на Златибору на тему „Сарадња као избор''.
предавању Др Славице Голубовић на тему „Бихејвиорални поремећаји у
деменцијама''
медицинске сесстре/техничари су присуствовали Националном конгресу
здравствених радника Србије са међународним учешћем и стручном састанку у
Удружењу за екстракорпоралну циркулацију и технологију на тему „Новине у
извођењу кардиопулмоналног бајпаса“
медицинске сестре/техничари и физиотерапеутски техничари присуствовали су
семинару „Нови терапијски приступ у неурорехабилитацији“, „Живети са једном
срчаном маном“
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Установа је и 2019. године била наставна база за обављање практичне наставе за
ученике и студенте Медицинске школе „Надежда Петровић“, Високе здравствене школе
струковних студија у Београду и Високе здравствено-санитарне школе струковних
студија „Висан“.
Такође, стручни радници Установе били су ментори студентима Факултета Политичких
наука, Факултета за медије и комуникације, Дефектолошког факултета и Филозофског
факултета у Београду.

IV КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
На активној евиденцији Установе Геронтолошки центар Београд на дан 31.12.2019.
године налазило се 1.115 корисника, од тога 681 жена и 434 мушкарца. Током извештајне
године услуге смештаја у домовима користило је 1.389 корисника, и то 863 жена и 526
мушкараца.
4.2. Социо-анамнестички показатељи корисника
Од укупног броја корисника услуге смештаја током 2019. године (1389 корисника),
највећи број корисника, њих 717 (227 мушкараца и 490 жена), било је старије од 80
година. Нешто мањи број корисника, њих 476 (184 мушкарца и 292 жена), био је старости
од 65 до 79 година. 196 корисника (115 мушкараца и 81 жена) током 2019. године било је
у категорији одраслих лица (до 64 године старости).
На дан 31.12.2019. године највећи број корисника био је у старосној групи од 80 и више
година, укупно 555 (186 мушкараца и 369 жена). У старосној групи 65-79 година било је
393 корисника (154 мушкарца и 239 жена). У категорији одраслих лица старости до 64
године на дан 31.12.2019. године било је 167 корисника (94 мушкарца и 73 жене).
У односу на брачни статус корисника пре доласка на смештај, на дан 31.12.2019. године
највише је корисника са статусом удовци/удовице, укупно 496 (од чега чак 344 жена и
152 мушкарца), затим разведени 261 корисник (од чега 160 жена и 101 мушкарац) и
неожењени/неудате 232 корисника (118 жена и 114 мушкараца). У брачној заједници
било је 115 корисника (53 жене и 62 мушкарца), док је најмањи број корисника у
ванбрачној заједници, укупно њих 11 (6 жена и 5 мушкараца).
Од укупног броја корисника на дан 31.12.2019. године, највећи број корисника је пре
доласка на смештај у дом живео сам, њих 550 (212 мушкараца и 338 жена), што упућује
на закључак да одлуку за долазак у дом доносе онда када више нису у стању да
самостално функционишу, односно када им је потребна помоћ другог лица
(евидентирани подаци указују на чињеницу да најчешће остају сами због смрти
супружника). Укупно 170 корисника (38 мушкараца и 132 жене) је пре доласка на
смештај у дом живело са децом, односно унуцима.
Када је у питању образовни статус, на дан 31.12.2019. године највећи број корисника на
смештају има завршен средњи степен образовања, њих 477 (категорија КВ-ВК-ССС). Са
вишом и високом стручном спремом било је 294 корисника, потом са основним
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образовањем било је 227 корисника, док је без школе било 117 корисника. Интересантан
је податак да је међу корисницима без школе знатно већи број жена, њих 92, наспрам 25
мушкараца без школе, односно 169 жена наспрам 58 мушкараца са основним
образовањем. Ови подаци говоре у прилог чињеници да су се жене старије животне доби
у већем броју опредељивале да буду домаћице, уместо да се образују.
У популацији одраслих корисника (старости до 64 године) на смештају на дан 31.12.2019.
године највише је било издржаваних лица (њих 95), затим инвалидских пензионера (51
корисник), породичних пензионера (њих 13), а личних пензионера (укупно 8). Међу
популацијом старости преко 80 година највише је корисника који имају статус личног
пензионера (373 корисника), затим корисници који су породични пензионери (њих 129),
инвалидски пензионери (33 корисника) и издржавана лица (19 корисника). Најмањи је
број пољопривредних пензионера (2 корисника).
Највећи број корисника на дан 31.12.2019. године долази са територије округа у којем је
установа, укупно њих 1059, док је ван округа у којем је установа 56 корисника.
Упоређивањем са подацима из извештајног периода за 2018. годину, може се
констатовати да током 2019. године повећан број издржаваних лица старости до 64
године. Осим тога, није било значајнијих одступања по питању структуре корисника у
односу на све напред наведене критеријуме.
На дан 31.12.2019. године, најчешћи разлог за смештај у дом код корисника старости до
64 године је проузрокован чињеницом да њихова породица нема услова, односно да има
потешкоћа у организацији свакодневног функционисања (72 корисника), што је главни
разлог доласка у дом и код корисника који припадају старосној групи од 65 до 79 година
(њих 197), као и оних преко 80 година (укупно 248 корисника).
Често је тешко утврдити приоритетан разлог смештаја корисника, с обзиром на то да се
сваки појединац одлучује за смештај у дом из неколико разлога, те се на основу понуђене
класификације, добијени подаци не могу узети као јасни показатељи стања међу
популацијом смештених корисника.
Узевши у обзир дужину боравка корисника у дому на дан 31.12.2019. године, подаци
показују да је највећи број корисника на смештају 1-2 године (327 корисника), затим 3-4
године (187 корисника). Након тога следи категорија 5-7 година боравка у дому (167
корисника). Преко 10 година у дому је 133 корисника. Најмање корисника има у
категорији од 8 до 10 година боравка у дому, њих 79.
На дан 31.12.2019. године од укупног броја корисника (1115 корисника), њих 513 било је
сврстано у зависну категорију према степену функционалне зависности, док је број
корисника у осталим категоријама знатно мањи, тачније 323 је у независној и 279 у
полузависној категорији.
На дан 31.12.2019. године од укупног броја корисника на смештају, највећи број је био са
утврђеним првим степеном подршке, укупно њих 315, на други степен подршке упућено
је 239 корисника, на трећи степен подршке 287, и на четврти 274 корисника.
На дан 31.12.2019. године на смештају је било укупно 328 корисника код којих није
постојао неки облик инвалидитета. Од укупног броја корисника, највише је оних са
менталним тешкоћама је било 357 корисника, а са вишеструким сметњама/тешкоћама 245
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корисника. Са телесним инвалидитетом је 103 корисника, са сензорним инвалидитетом
62, док је са интелектуалним тешкоћама њих 20.
Највећи број корисника редовно контактира са сродницима, њих 620 редовно се виђају са
сродницима у дому, док се 24 корисника не виђа са сродницима, али контактира путем
телефона и интернета. Без сродника је 128 корисника.
Број смештених лица под старатељством на дан 31.12.2019. године био је 191, од тога је
за 114 корисника као вршилац старатељске дужности био одређен сродник или друга
блиска особа, 76 корисника је било под непосредним старатељством, а 1 корисник има
колективног старатеља. Подаци говоре и то да је највећи број корисника под
старатељством старости од 65-79 година, укупно 99 корисника.
Свега 269 корисника је у могућности да својим личним примањима подмири трошкове
смештаја, док код 353 корисника разлику до пуне цене смештаја надокнађују сродници.
Код 203 корисника разлику до пуне цене смештаја уплаћује буџет Републике Србије. За
142 корисника сродници у потпуности плаћају трошкове смештаја, док за њих 145 у
целости то чини буџет Републике Србије. На смештају је и 3 корисника којима плаћање
смештаја врши давалац издржавања (према уговору о доживотном издржавању.
У складу са постојећом правном регулативом, за укупно 719 корисника у току извештајне
године је урађена процена.
У току 2019. године за 1267 корисника је урађен индивидуални план услуге.
4.3. Флуктуација корисника
Најчешћи разлог престанка смештаја корисника у 2019. години била је смрт; преминуло
је укупно 237 корисника. Установу је на свој захтев напустио 21 корисник, 11 корисника
је премештено у други дом, а за 4 корисника разлог престанка смештаја у Установи је
повратак у своју породицу/дом.
Најчешћи разлог престанка смештаја корисника је смрт као последица болести (236
корисника), која је наступила код 74 корисника у периоду прве, односно друге године
њиховог боравка у дому.
Слободна места у капацитету радних јединица домског смештаја попуњавала су се
пријемом нових корисника са евиденције захтева. У извештајној години реализовано је
укупно 391 пријем нових корисника, што је за 10 мање у односу на претходну годину.
Број новопристиглих захтева за смештај одраслих и старијих лица током 2019. године је
587. На евиденцији захтева у радним јединицама домског смештаја на дан 31.12.2019.
године било је укупно 400 захтева.
4.4. Насиље над корисницима
Установа Геронтолошки центар Београд има формиран интерни тим за поступање у
случају насиља над корисницима. Установа је усвојила и примењује Процедуре о
посебним мерама безбедности корисника бр. 03061-1854/6 од 28.04.2016. године, као и
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Инструкцију за поступање у инцидантиним догађајима, односно ситуацијама бр. 030615445 од 28.11.2016. године. У извештајној години није забележен ни један случај насиља.
4.5. Здравствена заштита
Детаљан преглед рада здравствене службе Установе дат је у Анексу 1 овог Извештаја
(Извештај о извршењу Плана рада за 2019. годину Установе Геронтолошки центар
Београд на реализацији услуга здравствене заштитe, План рада здравствене службе
Установе Геронтолошки центар Београд за 2020. годину и Програм рационализације за
2020. године Установе Геронтолошки центар).
У Установи Геронтолошки центар Београд здравствена заштита се спроводи на основу
верификоване испуњености услова за пружање услуга на нивоу примарне здравствене
заштите и уговора о пружању услуга здравствене заштите, који је закључен са
Републичким фондом за здравствено осигурање.
Здравствена заштита се спроводи на примарном нивоу здравствене заштите, превентивне
и куративне мере, а обезбеђује се свим корисницима по принципима лекарске и
сестринске професије и поштовања важећих закона и прописа. Корисници имају
могућност да лекара Установе бирају за изабраног лекара.
V СТРУЧНИ РАД
Стручни поступак, процедуре и вођење документације корисника услуга домског
смештаја у Установи Геронтолошки центар Београд спроводи се у складу саважећим
позитивним прописима - Закон о социјалној заштити (,,Сл. гласнику РС“ бр. 24/2011),
Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
(,,Сл. гласнику РС“ бр. 42/2013) и актима Установе Геронтолошки центар Београд Правилником о коришћењу услуге домског смештаја бр. 03061-1777 од 15.07.2013.
године, Одлуком о критеријумима за пријем и о начину окончања услуге домског
смештаја бр. 03061-5160 од 20.12.2017. године, Процедурама за почетак коришћења
услуга социјалне заштите бр. 03061-1854/5 од 28.04.2016. године, Правилима о поступку
и методологији социјалног стручног рада бр. 03061-5108 од 20.12.2017. године.
Стручни рад у Установи има за циљ одржање и унапређење квалитета живота корисника
услуга. Концепт пружања услуга стручног рада усмерен je на задовољење потреба
корисника, који у први план ставља врсту и садржај услуга које могу оптимално
одговорити потребама корисника на смештају. Овај приступ је базиран на поштовању
људских права и оснаживању корисника, у њему се примењује холистичка процена,
уважавајући специфичности и индивидуалности корисника, при чему је сам корисник
партнер, а не објекат заштите (нпр. учествује у изради индивидуалног плана услуга,
изражава своје ставове и мишљења како индивидуално тако и кроз Савет корисника,
учествује у раду Управног одбора Установе).
Због хетерогене структуре корисника на смештају неопходан је систематичан и
организован тимски рад стручних радника, стручних сарадника и сарадника на
задовољењу потреба корисничких група. Мултидисциплинарност у реализацији
програмских задатака и активности има за циљ адекватно збрињавање, рехабилитацију,
реинтеграцију и подизање квалитета живота корисника на виши ниво, уз пружање
стручне подршке и помоћи како би се обезбедио достојанствен боравак и живот сваког
корисника у колективу понаособ.
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Програм/третмани/активности са корисницима
Стручни социјални рад у Установи има специфичне задатке и усмерен је на више области
деловања, као што су социјална брига о корисницима (социјална и правна сигурност),
праћење промена у психо-физичком стању и функционисању корисника, праћење
прилагођавања корисника условима живота у домској средини, очување и подстицање
контаката са породицом и др. Све ово је од великог значаја с обзиром на то да последице
могу бити вишеструке, као што су несигурност, анксиозност, осећање одбачености,
усамљеност и депресија. Предузимање правовремених мера у циљу превенције и
спречавања поменутих стања јесте значајна окосница стручног рада.
Стручни радници Установе кроз индивидуални и групни рад спроводе активности
усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника, пружајући услуге процене и
планирања (процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у
окружењу).
Рад стручних радника је организован кроз мултидисциплинарне тимове у виду израде
докумената као што су пријемне процене, процене потреба, индивидуални план услуга,
тимски закључак, периодични извештај, решавање текућих проблема, као и кроз рад
Комисије за пријем. Тај вид мултидисциплинарног рада утиче и на јачање сарадње
између служби и омогућава пружање квалитетне услуге, где сваки члан тима даје своје
мишљење и допринос у решавању одређених питања или проблема. Стручни рад
започиње пословима пре пријема нових корисника - сарадња и комуникација са центрима
за социјални рад око смештаја, свакодневни рад са странкама у циљу пружања
информација о смештају и могућностима смештаја уз пратећу писану документацију,
телефонски информативни разговори, позивање лица на смештај према евиденцији
захтева, односно на разговор непосредно уочи смештаја будућег корисника или обављање
уводних разговора с подносиоцем захтева о самом смештају и свему што особу или
сроднике занима везано за услугу смештаја, живот у дому и реализацију конкретних
питања.
Стручни радници континуирано прате живот корисника и благовремено реагују на све
промене, потешкоће или проблеме који се могу јавити.
Партиципација корисника у овим поступцима у потпуности је обезбеђена кроз
поштовање прописа и аката Установе, и бележи се кроз евиденције које воде стручни
радници и стручни сарадници.
У извештајном периоду свим корисницима је одређиван степен подршке, у складу са
постојећом правном регулативом, али је важно напоменути да се корисници и даље
категоришу као зависни, полузависни и независни, у зависности од степена
функционалности и пружених услуга.
Током извештајне године свакодневно су се одржавали јутарњи састанци којима су
присуствовали социјални радници, психолози и здравствени радници, а по потреби и
други запослени, ради размене информација од значаја. Једном недељно одржаван је
састанак стручног тима. Састанци су имали за циљ координирано планирање задатака,
активности и мера из домена социјално-здравствене заштите корисника.
Контрола стручног рада у току извештајне године извршена је у складу са Правилником о
интерној контроли стручног рада у Установи Геронтолошки центар Београд бр. 05071571/5 од 20.02.2017. године. Контролу стручног рада спроводи стручни радник на
услугама смештаја. Контрола се односи се вођење евиденције о корисницима и
документације о стручном раду, и спроводи се најмање једном годишње, по потреби и
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чешће. О извршеној контроли сачињава се записник који се, у року до три дана од
извршене контроле, доставља директору Установе, односно помоћнику директора.
Стручни послови социјалног радника
Стручне послове и поступке спроводе лиценцирани стручни радници (социјани радници,
лекари и психолози) и стручни сарадници (радни терапеути, медицинске сестре,
физиотерапеути, нутриционисте и др.)
Ангажовање стручних радника обухвата следеће систематизоване послове, задатке и
активности:
• Социјални радник задужен је за уредно вођење упутне документације подносиоца
захтева, као и смештајне документације корисника.
• Социјални радник заказује и реализује пријемну процену лица, односно
прелиминарну процену потреба и функционалних способности корисника,
уважавајући при томе културолошке специфичности како би утврдио ресурсе који
могу повећати мотивацију за учешће корисника и других значајних особа сродника и пријатеља, у циљу организовања што сигурнијег и квалитетнијег
живота корисника. Приликом пријемне процене и при самом пријему социјални
радник детаљно обавештава корисника и/или сродника о услугама које се пружају
у Установи, односно дому, и том приликом пружају се информације од значаја за
корисника. Будући корисник се упознаје са кућним редом Установе, као и са
могућношћу остваривања својих права. Кориснику се на самом пријему потписује
Уговор о пружању услуге домског смештаја, између осталог попуњава и Упитник
о наоружању, уручује му се Информатор којим су дефинисане услуге које се
пружају у Установи, односно у дому.
• Социјални радник прати адаптацију нових корисника у колективу и пружа
потребне информације, стручну помоћ и подршку свим корисницима, било да су
упућени на подршку првог, другог, трећег или четвртог степена.
• Стручни радник врши процену потреба, ризика, способности и интересовања
корисника и других лица значајних за корисника, као и процену капацитета
пружаоца услуге након пријема корисника и периодично током пружања услуге,
роковима који су утврђени индивидуалним планом услуге, односно посебним
стандардима за одређену услугу. Процену врши стручни тим уз учешће корисника,
односно законског заступника или другог лица значајног за корисника.
• На основу идентифкованих потреба, способности и ризика, стручни радници и
сарадници сачињавају за сваког корисника индивидуални план услуга. У изради
учествују чланови стручног тима, корисник или његов законски заступник, а по
потреби и други стручњаци. На основу ИПУ-а одређују се даље мере заштите
корисника, које ће бити усмерене ка развоју потенцијала и достизању што већег
нивоа самосталности, уважавајући при том индивидуалне потребе, способности и
интересовања сваког појединца ради бржег укључивања у социјално окружење и
лакшег прилагођавања новим условима живота. Поновни преглед врши се у
складу са роковима наведеним у индивидуалном плану услуге, процењеним
интезитетом подршке, дефинисаним циљевима и исходима, и омогућава
прилагођавање активности потребама и циљевима корисника.
• Прати промене у општем функционисању свих корисника на смештају, а о оним
значајним размењује информације са другим стручним радницима (лекаром,
психологом, медицинском сестром и др.).
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Социјални радник ради на изради периодичног извештаја о кориснику и прати
евалуцију истог, а уједно се и стара о благовременом достављању поменутог
извештаја упутном Центру за социјални рад/Органу старатељства.
Врши категоризацију и рекатегоризацију зависно од здравственог стања, као и
премештаје корисника на нивоу дома или Установе уз доношење тимског
закљачка.
Организује са другим стручним радницима, особљем, корисником, сродником
и/или законским старатељем премештај корисника на друго одељење по извршеној
рекатегоризацији (припрема корисника, подршка и помоћ за прихватање
новонасталих промена и новог социјалног окружења, информисање сродника
и/или других лица за контакт, надлежног центра за социјални рад о насталим
променама и новим потребама, подршка и помоћ кориснику и/или сроднику око
преузимања/премештаја личних ствари).
Прати и анализира заштиту и пружање појединих услуга корисницима и предлаже
предузимање одређених организационих мера у циљу обезбеђивања задовољавања
егзистенцијалних и социјалних потреба корисника и побољшања квалитета услуга.
Води електронску евиденцију и документацију (досије корисника, матична књига,
дневник рада, свеска месечних промена, месечни извештај о стручном раду и
променама корисника, слободним капацитетима, наплати смештаја и др.).
Социјални радник посредује у решавању конфликтних ситуација (индивидуално и
тимски), пружа подршку и помоћ за самостално решавање таквих ситуација,
самостално или уз помоћ стручних радника, кроз саветодавни рад и указивање на
прихватљиве обрасце понашања, оснаживање за стицање нових социјалних
вештина.
Социјални радник указује на значај очувања породичних односа и
подстиче/иницира контакате корисника са најближим члановима своје породице и
пријатељима, посредује приликом решавања могућих конфликата између
корисника, мотивисањем истих на што јачу и делотворнију узајамну подршку и
помоћ са циљем стварања функционалних односа.
Социјални радник остварује сарадњу са упутним Центром за социјални рад/
Органом старатељства, здравственим установама (КБЦ и ДЗ), Републичким
фондом за ПИО, Републичком фондом за ЗО, МУП-ом, општинским одељењима за
борачко-инвалидску заштиту, матичним одељењима општина, ино-Фондовима
ПИО, поштанском штедионицом, банкама, ресорним Министарством, ЈКП –
погребне услуге (,,Капела“ и „Огањ“), лекарима судске медицине и другим
установама које обезбеђују или пружају услуге или заштиту у циљу задовољења
разноврсних потреба.
Сачињава периодичне и годишње планове стручног рада и извештаје о стручном
раду.
Социјални радник учествује у раду Комисији за пријем.
Учествује у изради стручних радова, стручном усваршавању и изради
презентација за потребе стручних скупова у области социјалне заштите.

Методе и технике стручног социјалног рада
Социјални радници кроз индивидуални и групни рад спроводе активности усмерене ка
развијању и очувању потенцијала корисника, пружајући услуге процене и планирања
(процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у
окружењу).
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Индивидуални рад са корисником и даље је најзаступљенији и спроводи се у форми
саветодавног рада. Не постоје стриктно утврђени програми и термини на основу којих се
спроводи ова активност. Корисници долазе самоиницијативно на основу тренутних
потреба или се разговор обавља у соби/гарсоњери корисника, у зависности од његове
покретљивости. Приликом индивидуалних разговора са корисницима разматрају се
питања из здравственог домена, породични и материјални проблеми, породични губици,
емоционалне кризе, незадовољство пруженим услугама, условима смештаја и сл.
Најчешћи разлози обраћања корисника социјалном раднику су: међуљудски односи
(проблеми које корисници имају са сустанарима или другим корисницима на одељењу,
примедбе на рад одређених служби, потреба за добијањем информација о правима из
области социјалне заштите, додатна појашњења о услугама које примају у оквиру
припадајуће категорије и др). Приликом стручног/саветодавног рада са корисницима
поштује се њихова приватност и индивидуалност, пружа им се подршка у оснаживању
сопствених капацитета и настоји се да увиде и прихвате различитост потреба и навика
других корисника (развијање толеранције и међусобног уважавања друтих људи као
неопходног услова за суживот у колективу).
Групни рад са корисницима се спроводи на основу утврђених програма и садржаја.
Спроведене активности групног психосоцијалног рада са корисницима су формиране на
основу препознавања истих или сличних проблема код више корисника (проблем
исхране, проблем адаптације код појединих новопримљених корисника са циљем помоћи
и подршке у периоду адаптације на колективни начин живота, као и праћење задовољства
корисника и прихватања новог социјалног окружења, депресивних понашања,
породичних губитака и губитака блиских особа, конфликтних ситуација, алкохолизма,
прославе рођендана и слично). На тим састанцима корисници износе предлоге, примедбе
и проблеме са којима се сусрећу. Циљ групног рада јесте очување и унапређење
постојећих способности и потенцијала корисника, неговање добрих интерперсоналних
релација, развијање позитивне климе на одељењу. Кроз групне активности корисницима
се олакшава процес прилагођавања на нову средину, редукују се осећања усамљености и
побољшава социјализација; корисници се уче вештинама за препознавање и решавање
проблема, комуникационим вештинама неопходним за прихватање туђе различитости и
лакше превазилажење конфликата, као и вештинама за самозаштиту и самопомоћ.
Социотерапијски и саветодавни рад представљају део стручне помоћи кориснику у
превладавању тешкоћа и стварању услова за очување и развој личних способности и
вештина и одговорног односа према себи, породици, заједници у којој живи. Саветовање
и помагање, индивидуално или у сарадњи са психологом, има за циљ пружање подршке
кориснику у превазилажењу тешкоћа у вези са болешћу, старошћу, породичним
губицима, инвалидношћу, тешкоћама у функционисању, укључивању у социјалну
средину, превладавању стресних ситуација. Праћењем функционисања корисника током
боравка у дому, социјални радник и психолог процењују када је потребна ова врста
помоћи и на тај начин укључују корисника који је на било који начин изложен стресним
догађајима, којем прети развој депресивног расположења и других видова емоционалне
декомпензације.
С обзиром на структуру корисника, један од важних циљева стручног рада је
сарадљивост корисника у узимању психијатријске терапије. Поред корисникове активне
улоге и одговорности за лечење, важно је обратити пажњу на врсту психичког
поремећаја, специфичност корисника, фазу болести, структуру личности и способност
корисника да спозна потребу за терапијом и њен значај. Веома значајну улогу у
сарадљивости корисника у редовном узимању терапије имају психијатар Установе, лекар,
психолог, социјални радник и медицинско особље.
Такође, на смештају се налази и известан број корисника са дијагнозом етилизма, од
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којих поједини повремено конзумирају алкохол, иако је његова употреба забрањена у
дому. Стручни радници интезивно раде на праћењу ових корисника и кроз
социотерапијски и саветодавни рад настоје да ојачају њихову мотивисаност за
успостављање апстиненције, учествују као сарадници у процесу лечења када корисник
нема сродника. У овај задатак се укључују и тимови центара за социјални рад нарочито
када се има у виду да не постоје установе за трајно збрињавање етиличара.
Један од највећих проблема јесте чињеница да корисник код кога је дошло до погоршања
психичког стања, често нема увид у своје стање и болест, у могуће компликације и
ризике. У овој фази стручни радници циљано бирају најбољу могућу методу у постизању
сарадљивости. Започиње се континуирани процес у циљу успостављања сарадње коју је
најбоље разумети кроз појам пристајања узимања терапије. Неопходно је да стручни
радници успоставе однос поверења са корисником, што је можда и најтежи део. Након
задобијања поверења у стручне раднике, потребно је одлучно указати на потребу
узимања терапије. У оквиру овакве врсте рада са корисником запажа се важност тимског
рада, током којег корисник постаје сарадљив и схвата зашто је неопходно редовно
узимање терапије и редовно одлажење на контролне прегледе.
Заступање као вид услуге социјалног рада је веома применљив метод рада. Заступање
подразумева репрезентовање интереса корисника, њихово оснаживање/освешћење у
правцу развијања властитих капацитета и стицање вештина које ће им омогућити да
заступају властите интересе (решавање конфликтних ситуација, међусобних односа најчешће посредовање код корисника у вишекреветним капацитетима).
Оснаживање корисника је веома важан делокруг рада социјалног радника и психолога.
У најширем смислу подразумева поштовање корисника као личности, подстицање
његових капацитета, развијање партнерства, његово самооснаживање и самопоштовање.
Вештине вербалне и невербалне комуникације и преговарање стручних радника у
одређеним ситуацијама од великог су значаја за успешно решавање многих питања и
проблема, као и за успешност и квалитет рада како са корисником тако и у раду са
члановима његове породице, а што се одражава на квалитет живота лица на смештају.
Стручни послови психолога
Психолог обавља експлорацију психофизичког стања, реализује психолошки третман,
пружа психолошку подршку и кроз индивидуални и групни рад спроводи активности у
циљу оснаживања интелектуалних, емоционалних, социјалних капацитета корисника.
Заједно са другим стручним радницима психолог пружа услуге процене и планирања
(процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у
окружењу). Психолошка подршка је посебно значајна у периоду прилагођавања одрасле
и старије особе на ново животно окружење, али и у другим животним прекретницама и
кризним ситуацијама. Психолог, узимајући у обзир унутрашњу и спољашњу стварност
особе/корисника, тежи ка остварењу његове психичке и социјалне добробити. У том
смислу психолошким радом остварује се корисниково боље сагледавање проблема,
реализују промене, смањују узроци који ометају квалитетан живот корисника у
институцији, омогућава развој социјалних вештина и боље функционисање у одређеним
животним улогама.
Психолог пружа стручну помоћ свим корисницима, што обухвата следеће, међусобно
повезане групације задатака и активности:
•

психодијагностички рад - процена психичког стања, потреба и способности
корисника на пријемној процени, у ситуацијама погоршања психичког
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•

•
•
•
•
•

функционисања, премештаја на друго одељење или у други дом, у циљу израде
психолошког извештаја за остваривање права на ТНП и др,
психолошко-превентивни рад и подршка корисницима - заступљени су
континуирано током боравка у дому, посебно у адаптационом периоду, код
погоршања соматског и/или менталног стања и других кризних ситуација,
психолошки третман особа са менталним поремећајима,
чланство у Комисији за пријем,
рад са породицом /сродницима корисника,
рад са запосленима у Установи,
стручно усавршавање.

Рад у Комисији за пријем – у извештајном периоду психолог је са аспекта своје струке
вршио анализу упутне документације (састанци Комисије одржавају се два пута
недељно), учествовао је у доношењу закључака и одлука о пријему одраслих и старијих
лица у четири РЈ/домова у оквиру Установе. У сарадњи са координатором стручног рада
и психијатром, психолог је учествовао у реализацији знатног броја комисијских
пријемних процена, којих је било 43.
У склопу мултидисциплинарног поступка реализације пријемне процене, психолог је
учествовао у пријемним проценама са циљем утврђивања њихових психофизичких
статуса, способности и потреба, очекивања од домског смештаја, као и одређивања
смештајних категорија.
Смештај у дом представља значајну животну прекретницу јер доводи до промене
средине, одвајања од породице, пријатеља, старих стеротипа живљења и неизбежно
доводи до промене начина задовољења потреба, што може индуковати осећања
несигурности, тугу, депресивно расположење, осећање одбачености и усамљености. Рад
психолога усмерен је на експлорацију наведених стања и правовремено реаговање у
сарадњи са социјалним радником и лекаром како би се особи пружила подршка и стручна
помоћ и оснажила њена спремност да се успешно прилагоди на новонастале услове
живота, интегрише у колектив и при томе сачува индивидуалност. У извештајном
периоду психолог је био ангажован у праћењу корисника у адаптационом периоду којима
је пружана подршка у задовољењу потребе за информисаношћу, потребе за осећањем
сигурности, за очувањем идентитета, очувања и унапређења менталног здравља.
Активности психолога:
-Пружање адекватних и благовремених информација/појашњења о смештајним условима
у дому, организацији и ритму услуга као и специфичностима живота у колективу;
-Развијање односа поверења, што подразумева поштовање личности корисника и његову
партиципацију;
-Редуковање осећања туге,осећања одбачености и беспомоћности насталих одвајањем од
природне средине и породице, ублажавање страхова и евентуалних отпора;
-Оснаживање емоционалних, социјалних и интелектуалних капацитета корисника;
-Изналажење компатибилне структуре личности за сустанара;
-Помоћ у успостављању функционалних интерперсоналних релација;
-Подршка у очувању слике о себи и јачању резилијенци,
-Пружање подршке корисницима у осветљавању личних, емотивних и породичних
проблема;
-Саветодавни рад са корисницима у циљу превазилажења конфликтних ситуација и
побољшања међусобне комуникације. Најчешће посредовање је било код корисника у
вишекреветним капацитетима.
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-Психолошка припрема за премештај на друго одељење или другу собу и праћење након
премештаја. Наведена активност представља синергички рад социјалног радника и
домског психолога, али и других стручних радника и сарадника како би се реализовали
неопходни премештаји с обзиром на то да старији изразито тешко прихватају промене из
страха да ли ће успети да им се прилагоде. Посебно премештаји са независне,
гарсоњерске категорије на стационарна одељења индукују у корисницима депресивне
реакције, страх, љутње, отпоре, па и претње суицидом.
-Подршка у превазилажењу кризних ситуација као што су губитак блиске особе,
изражено погоршање здравственог стања, хоспитализације и др.;
-Обилазак корисника по одељењима, континуирано пружање релевантних информација и
подршке у осветљавању и изналажењу решења за њихове проблеме живљења;
-Развој вербалних и невербалних вештина корисника, јер исте доприносе социјалној
укључености и бољем коришћењу ресурса заједнице, а самим тим и већем задовољству
животом у дому;
-Развој вештина за самозаштиту/препознавање ризика и адекватно реаговање у ризичним
ситуацијама;
-Препознавање занемаривања и других видова дискриминације, препознавање
сопствених могућности и ограничења.
У фази боравка обављане су психолошке експлорације психичког стања корисника код
којих је дошло до погоршања на когнитивном, емоционалном и социјалном плану
функционисања и реализовани психолошки третмани одређених менталних дисфункција
и погоршања.
Посебна пажња поклања се пружању стручне помоћи особама са психијатријским
дијагнозама, праћењу промена у њиховом психофизичком стању и функционисању,
праћењу уредности узимања прописане психијатријске терапије. Лечење психијатријских
пацијената налази се превасходно у домену рада психијатра Установе и здравствене
службе.
Домски психолог, са аспекта своје струке, прати функционисање корисника са менталним
поремећајима, како би се правовремено препознали знаци који указују на психичко
погоршање и нарушавање стања ремисије, али и како би се препознали симптоми
психијатријског обољења код корисника који нису раније имали поремећаје.
Са аспекта своје струке, психолог спроводи и треман подршке особама са менталним
поремећајима, који подразумева:
- Пружање одговарајућих информација о болести, указивање на значај уредног узимања
терапије,
- активно слушање и емпатијско разумевање и подршка оболелој особи,
- оснаживање емоционалних капацитета и поткрепљење способности оболеле особе да се
избори са животним проблемима,
- подстицање самопоштовања које је код старијих особа, посебно код оних са анксиознодепресивним синдромом, веома снижено,
- примена супортивних метода редукује тензију и негативне емоције и помаже
реинтеграцији (једном виду Его-изградње),
- учење особе да мења погрешне обрасце у мишљењу везане за појединачне догађаје које
је доводе до погрешних тумачења целокупног односа према себи и свету који је окружује.
У извештајном периоду писани су извештаји психолога о актуелном психофизичком
статусу корисника ради остваривања њихових права на новчани додатак за туђу негу и
помоћ. У вези са наведеним, реализована су психолошка тестирања когнитивног статуса
свих корисника Мини-ментал тестом и Цртежом сата. Реализован је и когнитивни
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скрининг у циљу процене когитивног нивоа функционисања корисника, било на предлог
психијатра, а било на индивидуално изношење субјективних тешкоћа памћења.
У извештајном периоду три психолога Установе су учествовала у реализацији
психолошких радионица у Инфоцентру за одрасла и старија лица.
Методе и технике у раду психолога
У пружању стручне помоћи корисницима, психолог користи психодијагностику, методе
саветодавног рада, супортивне терапијске методе (вентилирање, вођење, стимулативне
технике...), когнитивно-бихејвиоралне методе и примену учења из системске породичне
терапије (придруживање, рефремирање, линеарна и циркуларна питања и др.)
Психолошко тестирање врши се применом тестова за когнитивни скрининг (ММСЕ
,Цртеж сата, Бостонов тест именовања), тестова за процену емоционалног стања
(Геријатријска скала депресивности, Бекова скала депресије, Хамилтонова скала
депресије), тестова личности ( MMPI-201, Цртеж људске фигуре).
Поред индивидуалног рада, стручни радници су у извештајном периоду спроводили
групни рад на основу сопствених иницијатива и исказаних потреба корисника.
Активности групног рада формиране су на основу препознавања истих или сличних
проблема код више корисника или група корисника (проблеми прилагођавања
новопримљених корисника, конфликтне ситуације, отпори групе корисника према
психијатријским пацијентима, дијаметрално различите потребе корисника који пуше и
непушача, љубитеља домаћих животиња и оних који се оштро противе држању паса и
мачака у дому, проблеми због различитих навика и образаца понашања корисника за
време обеда у трпезарији и др.).Поред стручних радника на овим састанцима
присуствовали су запослени у другим службама, у зависности од теме (одговорна
медицинска сестра, нутриционисти, шеф техничке службе, шеф обезбеђења и др.). У
оквиру групног рада обрађиване су и теме о психосоцијалним потребама: „Слободно
време“, „Снага дружења и пријатељства“, „Међусобни односи и квалитет живота у
заједници“ „Мода-некад и сад“, „Празници-некад и сад“ и сл. На састанцима се
корисници подстичу да отворено говоре и износе своја запажања и осећања и да
размењују искуства са другим корисницима. Састанци се одржавају у трпезаријима или
дневним боравцима, уз присуство од 15 до 20 корисника, у зависности од њихове
заинтересованости за тему. О теми и времену одржавања састанка корисници се
благовремено обавештавају путем обавештења које се поставља на огласној табли и
усменог обавештења приликом обилазака трпезарија у време оброка. Највећу посећеност
имају састанци који за тему имају питања од практичног значаја за живот у дому, који се
тичу рада одређених служби, а који доприносе побољшању квалитета живота и
омогућавају корисницима да директно постављају питања представницима одређених
служби (нпр. дијететичарима). Циљ групног рада јесте очување и унапређење постојећих
способности и потенцијала корисника, неговање добрих интерперсоналних релација,
развијање позитивне климе на одељењу. Кроз групне активности корисницима се
олакшава процес прилагођавања на нову средину, редукују осећања усамљености и
побољшава социјализација; корисници се уче вештинама за препознавање и решавање
проблема, комуникационим вештинама неопходним за прихватање туђе различитости и
лакше превазилажење конфликата, као и вештинама за самозаштиту и самопомоћ.
Психолошка помоћ и подршка запосленима у дому у складу је са установљеном
вишегодишњом добром праксом. Стручни радници су настојали да пруже помоћ и
подршку запосленим радницима, који су им се током 2019. године обраћали са
проблемима личне, породичне или професионалне природе. Проблеми живљења су и
даље бројни и разноврсни: тешка материјална ситуација, слаб успех деце у школи,
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оптерећеност жене различитим улогама, болести, физичка и ментална обољења,
алкохолизам или алкохолизам супружника, стамбена необезбеђеност, проблеми на послу.
У зависности од исказаног проблема, социјални радници, психолог, лекари, свако са
аспекта своје струке, пружали су неопходне информације и препоруке, као и подршку у
циљу редуковања негативних емоција, процесуирања проблема и компензовања
емоционалног стања. Психолог је пружао стручну помоћ запосленима у овладавању
пожељнијим обрасцима понашања и изналажења нових могућности и избора у свом
животу како би себе, реалност и ствари видели на другачији начин, који је за њих
функционалнији.
Активности усмерене на развој и очување потенцијала корисника, програми,
активности намењене радном ангажовању корисника
Оправданост за примену радне терапије је вишеструка у оквиру услуге домског смештаја,
јер поред терапијског дејства има и друге позитивне ефекте који код корисника враћају
самопоуздање и омогућавају бољу адаптацију на нову средину и нове животне услове.
Такође доприносе квалитетнијем међусобном дружењу.
Радно-окупациона терапија се одвија кроз свакодневне активности прилагођене
могућностима, потребама и интересовањима корисника. Читав спектар различитих
активности је организован кроз индивидуални и групни рад и рад секција.
У оквиру радно-окупационе терапије организоване су различите секције као што су:
музичка, литерарна, ликовна, драмска, креативна, кројачка, цвећарска и др. Током године
корисници су се упознали и савладали многобројне технике, као што су: техника израде
предмета лепљењем канапа, декупаж, осликавање гипса, осликавање стакла, израда
магнета за фрижидере, израда предмета од керамике и глине. У оквиру спортскорекреативних активности организовани су излети (Авала, Кошутњак, Топчидерски парк,
Земунски кеј, Ботаничка башта - Јевремовац, посета Музеју примењених уметности,
Музеју савремене уметности, излет у Суботицу и Палић, излет на Златибор, излет у
Свилајнац (Природњачки музеј) уз посету локалних манастира, излет до Новог Сада са
посетом Сремским Карловцима), шетње, јога смеха, као и бројна такмичења у игрању
шаха, домина, пикада итд.
У току године одржане су изложбе радова корисника насталих у оквиру креативне
радионице: изложба поводом 8. марта, традиционална ускршња и новогодишња изложба
у Народној банци Србије, учешће у хуманитарној изложби у Основној школи ''Гаврило
Принцип'' (пролећни и новогодишњи базар), дводневна изложба у оквиру Завршних
свечаности, изложба радова корисника са одељења деменције у оквиру обележавања Дана
борбе против Алцхајмерове болести и више самосталних изложби у дому.
Одржане су бројне причаонице са корисницима у организацији радних терапеута, а неке
од тема састанака које су током 2019. године обрађиване на састанцима су: „Природни
антибиотици“, „Векови у ногама – најдуговечнији човек на свету“, „Како су Грчка острва
добијала имена“, „Хајдуци у Србији“, „Народни обичаји за Божић“, „Надимци у нашем
народу“, „Ко нас воли више – пси или мачке?“, „Петар Кочић – национални
револуционар“, „Најлековитији чајеви света“, „Панамски канал“ и „80 година
Политикиног забавника“, „Топла или хладна кафа?“, као и забавне активности: „Квиз
знања“, „Вицотека“, „Бинго“, „Загонетке – питалицe”, „Народне пословице“, „Игре без
граница”, „Томбола“, „Набацивање алки“, „На слово, на слово“ и гостовање чланова
ПАКУД-а са својим забавно-музичким програмом.
У раду са корисницима са утврђеном дијагнозом деменције, радно-окупациона терапија
базира се пре свега на временској и просторној оријентацији, оријентацији према другим
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корисницима, препознавању корисника и особља дома, разговорима, креативним
радионицама - цртање, бојење, рад на отвореном уз просторну оријентацију, лаку
гимнастику. Корисници са утврђеном дијагнозом деменције су присуствовали већини
културно забавних дешавања у дому и филмским пројекцијама које се организују сваког
петка, уз пратњу терапеута организован је излет на Авалу. Монтесори метода у раду са
дементним корисницима води едукована радна терапеуткиња за Монтесори програм.
Циљеви Mонтесори методе су: мотивисање корисника за рад, прихватање сопственог
идентитета, побољшање концентрације и пажње, помоћ у успостављању
интерперсоналних односа , деловање на расположење, стрпљење и самосталност
корисника, оспособљавање за активности свакодневног живота (активности
самозбрињавања), побољшање спретности, брзине, координације и аутоматизације
покрета, повећање снаге и одржавање мишићне снаге, повећање и одржавање аплитуде
покрета у зглобовима, корекција става и постуре .
Радно-окупациона терапија је усмерена ка активирању постојећих знања и способности
да би се њиховим ангажовањем успорио процес старења и побољшало опште
психофизичко стање корисника. Радни терапеути, кроз избор активности и техника,
проналазе активности које се допадају корисницима и које одговарају њиховим
интересовањима и могућностима. Циљ радне терапије је повећати самосталност особе у
спровођењу активности дневног живота, смањити зависност старијих особа од туђе
помоћи, развијајући постојеће могућности, учећи и савладавајући нове способности са
крајњим циљем побољшања квалитета живота. Окупационо-радна терапија помаже
корисницима у адаптацији на нову средину, делује на буђење, усмеравање и задржавање
пажње, делује на побољшање расположења, подстиче комуникацију са осталим
корисницима и особљем, подстиче самосталност у раду, обављању активности
самозбрињавања и активности дневног живота, делује на вољне активности (неговањем
истрајности у раду и радних навика), делује на психосоцијалне активности (путем
социјалних контаката остварених кроз рад у групи), помаже кориснику у ослобађању и
контроли неприкладних импулса, помаже кориснику да прихвати сопствени идентитет.
Супортивна терапија се обавља у координацији са психологом и психијатром и има за
циљ да ублажи депресивно стање корисника, без обзира на узрок настанка. Улога радног
терапеута се огледа у свакодневном јачању мотивације корисника да узме учешће у
активностима радне терапије.
Функционална радна терапија има за циљ побољшање функција појединих сегмената
локомоторног апарата кроз повећање обима покретљивости и мишићне снаге,
побољшања координације, спретности и брзине извођења покрета, као и развијање и
коришћење преосталих способности. Овај облик радне терапије се примењује
превентивно, због опасности да очуване функције атрофирају или да због неочуваности
изгубе своју функцију, и терапијски с циљем да оболеле особе оштећене делове тела
активирају и врате им изгубљене функције.
Програми/активности подршке оспособљавању и самосталности
програми стицања животних вештина, комуникацијских вештина

корисника,

Стручни радници и стручни сарадници у Установи пружају корисницима адекватне,
правовремене и квалитетне информације из различитих области (савети о здрављу,
превенција менталног здравља, животни стилови који доприносе активној старости,
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савети из области права, области здраве исхране и сл.) и на тај начин оснажују њихову
самосталност и функционалност.
У Установи су реализовани тематски састанци који су корисницима омогућили
упознавање и развијање одређених вештина, као што су отворена, асертивна
комуникација насупрот пасивног и агресивног реаговања; радионице на тему толеранције
и разумевања; развијање свести о значају структуираног времена у старосној доби;
усвајање концепта свеживотног учење кроз различите активности.
Велики број корисника последњих година показује интересовање и пролази обуке за
декупаж технику, технику осликавања на стаклу, технику рада са канапом и др.

Примери позитивне праксе
Установа Геронтолошки центар Београд годинама се развија кроз различите примере
позитивне праксе. У том смислу, Установа је усвојила и примењује Процедуре о начину
сарадње са службама и другим лицима приликом пружања услуге.
Установа је и у току 2019. године наставила и обогатила сарадњу са релевантним
установама и организацијама у локалној заједници и у Републици Србији, као што су:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља,
Републички фонд здравствене заштите, Републички завод за социјалну заштиту,
Министарство за спорт и омладину, Комора социјалне заштите, Републички фонд ПИО,
Општине Земун и Нови Београд, одељења Градског центра за социјални рад Београд,
МУП Републике Србије, Одељења унутрашњих послова на територији општине Земун и
Комесаријатом за избегла лица.
Настављена је добра сарадња и са многим јавним установама: ГСП Београд, агенција
„А1-турс“, Волонтерски сервис Звездара, Културни центар Београд, МУП РС,
Министарство одбране, ГО Земун, Геронтолошки центри и клубови, Удружење инвалида
„Све је могуће“, Соколско друштво Београд „Матица“, Богородичном црквом из Земуна,
РВИ.
Сарадња је настављена и са Геронтолошким центрима и домовима за смештај одраслих
лица у Србији, са Српском православном црквом, као и са здравственим институцијама
КБЦ „Бежанијска коса“, КБЦ „Земун“, ВМА, Домовима здравља у Београду, Службом
Хитне помоћи, Домом здравља „ДР Ристић“ и многим другим. Настављена је и сарадња
са фармацеутским кућама и њиховим предеставницима који су нас редовно обавештавали
о свим новинама у њиховим производним програмима.
У току 2019. у циљу унапређења културно - забавног живота корисника, остварена је
сарадња са:
Позориштима: „Атеље 212“, Београдско драмско позориште, Народно позориште, „Бошко
Буха“, УК „Вук Караџић“ и др.
Културно-уметничким друштвима: „Бранко Радичевић, „Талија“, „Опанак“, „Фолклор
Србија“, „Куд Високо туристичке школе“, организатор Међународног фестивала фолклора
„Понеси опанке“ је омогућио гостовања страних ансамбала у Дому.
Продукцијским кућама: Музичка продукција РТС, Мелос естрада, ЦЕБЕФ, Интермедиа,
Артвиста, Филм данас, Југословенска кинотека, FAME SOLUCION
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Музејима: Музеј примењене уметности, Музеј кафе, МАУ, Музеј историје Србије,
Природњачки музеј, Народни музеј Београда, Музеј ваздухопловства.
Електронским и писаним медијима: Политика, 24 сата, Студио Б, РТС, Глас осигураника,
ТВ Хепи, ТВ Пинк, Радио Београд - емисија „Доживети стоту“, часопис Пензија и Глас
осигураника.
Захваљујући установама културе и издавачким кућама, током 2019. године, за кориснике
дома, обезбеђене су:
-

бесплатне позоришне карте за актуелне позоришне представе,
бесплатне улазнице за концерте одржане у Сава Центру, улазнице за ФЕСТ,
Коларац и слично,
бесплатни примерци недељних издања различитих часописа и дневне новине „24
сата“

Тешкоће у раду
Основни проблеми у раду у Установи огледају се у изреченој потреби за увођењем
здравствене заштите на секундарном нивоу, континуираним инвестиционим улагањима
којима би се услови живота корисника, али и рада запослених знатно побољшали (замена
опреме у перионици, обнова возног парка, као и улагања у нове болничке кревете, душеке
и наткасне у корисничким јединицама), учесталим боловањима запослених, у
континуираној обуци стручног кадра савременим методама рада са психијатријским
пацијентима и непрекидној сарадњи са упутним центрима за социјални рад.
У третману неге корисника зависне категорије смештаја евидентни су проблеми услед
дуготрајног задржавања запосленог особља у пратњи корисника у болницама и домовима
здравља. Услуге које Установа обезбеђује својим корисницима превазилазе домен
примарне здравствене заштите. Не постоји могућност корекција у обиму пружања услуга
корисницима у зависној категорији, имајући у виду чињеницу да је већина корисника
зависне категорије са вишеструким обољењима, често карциномима праћеним
метастазама. Знатан је број корисника у терминалној фази болести. Зато је неопходно
променити домен пружања здравствене заштите корисницима подизањем са примарног
на секундарни ниво.
Наставља се тренд све већег броја захтева за смештај у Установу Геронтолошки центар
Београд ментално измењених одраслих и старијих лица, лица са психијатријским
дијагнозама и симптоматологијом, личном историјом неуклапања у колективни смештај и
лица са бројним хроничним обољењима у терминалним фазама болести. Комлексност
збрињавања психијатријских пацијента и ризици у њиховом функционисању, посебно
када су у питању лица са биполарним поремећајем расположења, рекурентном
депресијом, дугогодишњи етиличари и сл., увек изнова актуализују питање да ли је и у
којој мери Установа у стању да одговори на њихове потребе. Из наведених разлога дате
су препоруке за измену Правилника о пријему и раду Комисије за пријем, које би требало
да буду усвојене у 2020. години.
Постоји проблем у функционисању једног броја корисника код којих су релативно
задовољавајуће очуване когнитивно-мнестичке способности, али се развија параноидна
интерпретативност. Такви корисници су најчешће љубазни у комуникацији са другима,
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али приметно дистанцирани, неповерљиви, са параноидним идејама које се јављају у
фазама и које је готово немогуће редуковати, иако нису систематизоване по типу
суманутих идеја. Стручним радницима остају незнатне могућности за редуковање
параноидне интерпретације у овим случајевима: интензивирано праћење психосоцијалног
функционисања корисника и процене потенцијалних ризика, стварање односа поверења,
рад на унапређивању њихових социјалних релација, мотивисање за активније учешће у
организованим домским садржајима, иницирање чешћих контаката са сродницима,
понуде премештаја у друге гарсоњере, замена старих новим бравама и сл. Из извештајног
периода издвајају се тешкоће у функционисању корисника са дијагнозама параноидне
психозе и биполарног поремећаја, смештених у једнокреветне гарсоњере, где су
постојали проблеми у праћењу уредности узимања психијатријске терапије. У наведеним
ситуацијама само мултидисциплинарни приступ, који подразумева тимски рад
социјалног радника, лекара, психолога, медицинске сестре, радног терапеута, омогућава
квалитетно решавање проблема и пружање адекватне помоћи кориснику.
Стални смо сведоци примера када промене у психофизичком стању и умањене физичке и
менталне способности поједине кориснике доводе у ризик самосталног боравка у
једнокреветној корисничкој јединици, без непосредног усмеравања и надзора. Корисници
високо вреднују осећање приватности и аутономности живљења услед чега веома тешко
прихватају неопходност премештаја у вишекреветне собена стационарна одељења.
Поједини од тих корисника децидирано одбијају премештај на стационарна одељења или
одељења деменције, манифестују високу узнемиреност, депресивност, отпоре, па и
претње суицидом. Ситуације у којима су одлуке стручних радника о премештају у
супротности са ставовима и жељама корисника и сродника, захтевају енормне напоре и
ангажовање стручних радника свих профила. Постојање једнокреветних соба на
стационарном одељењу у знатној мери би умањило ове проблеме. Велики број особа пре
пријема такође је заинтересован за једнокреветне смештајне јединице, а исте би биле
значајне и за смештај особа које имају проблеме у интеграцији у колектив или су склоне
конфликтном понашању.
У свакодневној пракси постоје ситуације када чланови породице, упркос саветодавном
раду, инсистирају на нереалним ставовима и захтевима у односу на збрињавање и услуге
које се пружају њиховом родитељу/сроднику и када не прихватају чињеницу да
институција има предности, али и ограничења. Такве ситуације изискују много рада,
огромног ангажовања особља и често доводе до симптома синдрома изгарања код
запослених.
Један од израженијих проблема јесу нефункционални односи међу сустанарима у
вишекреветним корисничким јединицама. Хетерогеност популације у односу на
ментални и соматски статус, степен очуване функционалности корисника, образовне и
социјалне карактеристике, животне навике и стилови живљења доприносе тешкоћама
изналажења компатибилних структура личности за сустанаре у собама. Треба истаћи да
стручни радници континуирано раде на решавању свих проблема насталих у
међуљудским односима, конфликтним ситуацијама и сл., како саветодавним радом тако и
премештајем корисника.
Уз развијен висок ниво одговорности за добробит корисника и задовољавање њихових
потреба, изложеност стручних радника и сарадника стресу бележи константан пораст у
последњих неколико година.
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Установа је донела нови Правилник о организацији и систематизацији послова дана
31.01.2019. године (зав.бр.04063-288) којим је предвиђено ангажовање 513 запослених на
пружању услуге домског смештаја, а на који је добила сагласност Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања бр.03042-1422 од дана 27.05.2019. године.
Међутим, промена структуре корисника (највећи број истих упућен на I и II степен
подршке) захтева додатно ангажовање постојећег кадра и већи број новозапослених
радника. Са друге стране, усвајањем Закона о изменама и допунама закона о буџетском
систему (ступио на снагу 07.12.2013. године) у великој мери је отежано функционисање
радних јединица. Немогућност остајања квалитетних и обучених радника (уговор о раду
на неодређено време) на пословима неге, хигијене, службе исхране, здравства, социјалног
рада, негативно утиче на пружање адекватне услуге, али и на квалитет пружених услуга.
Констатује се да је неопходно освешћивање шире јавности да особама, које су теже
покретне или непотретне, треба омогућити сервилност запослених у банкама, поштама и
услужним делатностима, доласком запосленог у објекат дома, уз сва неопходна
овлашћења у процесу посредовања у остваривању интереса корисника.
И приликом пружања услуге „Помоћ у кући“ евидентирају се одређене тешкоће, које се
огледају у све већем број корисника ове услуге који су измењеног психичког стања, затим
у неадекватним условима у појединим домаћинствима, у којима неретко не постоје ни
основни услови за пружање услуге: недостатак текуће воде, недостатак топле воде,
недостатак санитарног чвора и електричне енерије, присуство инсеката и сл. Такође,
дешава се да пружање услуге „Помоћ у кући“ отежавају сродници, брачни другови или
лица која су сродници ангажовали као додатну помоћ корисницима, а са којима
геронтодомаћице не могу да успоставе сарадњу. Један од проблема приликом пружања
ове услуге свакако је и удаљеност домаћинстава корисника од градског превоза.
Оцена сарадње Установе са Центрима за социјални рад чији су корисници на
смештају
У извештајном периоду, као и предходних година, може се констатовати да је сарадња са
центрима за социјални рад зависила од сегмента сарадње и од одељења Градског центра
за социјални рад.
Захтеви за смештај које је у извештајном периоду разматрала Комисија за пријем,
достављени су већином са потпуном документацијом. У ситуацијама када није
достављена комплетна упутна документација, Комисија за пријем је потраживала допуне
исте (у највећем броју случајева ради се о медицинској документацији, изјавама
подносиоца захтева за смештај и њихових сродника који су обвезници плаћања трошкова
смештаја, као и потреби доношења Решења о привременом старатељству).Дешавало се да
центри за социјални рад не доставе тражену допуну документације, након чега су од
стране Комисије прослеђиване ургенције за доставу исте, као и дописи за преиспитивање
актуелности захтева за смештај. Евидентно је да центри за социјални рад у одређеном
броју случајева не обавештавају Установу да је у међувремену обезбеђен други вид
збрињавања за лица за која су достављени захтеви за смештај, већ да се Установа
обавештава тек након прослеђених ургенција за допуну документације и дописа за
процену актуелности захтева за смештај. У извештајном периоду констатовано је више
ситуација да су стручни радници центра за социјални рад сматрали да није потребно
постављање привременог старатеља и да се дешавало да подносилац захтева потпише
изјаву о сагласности за смештај, док налаз и мишљење психијатра из достављене
медицинске документације указују на супротно. Комисија за пријем након достављања
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допуне документације исту разматра и након тога прослеђује радним јединицама домског
смештаја.
Сарадња са Центрима за социјални рад траје током читавог боравка корисника у
Установи. Сарадња се огледа и у остваривању права из здравственог и социјалног
осигурања, редовног регулисања трошкова смештаја, покретања поступка постављања
корисника под старатељском заштитом и сл. Имајући у виду да је велики број корисника
смештених на одељењу под старатељством Центара за социјални рад, сарадња се огледа у
редовном извештавању о функционисању корисника, обавештавању о евентуалним
променама у општем функционисању корисника (хоспитализације, проблеми у сарадњи
са сродницима и сл.). Центри за социјални рад под чијим су старатељством корисници
који имају дуговање на има трошкова смештаја такође се редовно обавештавају о
дуговањима како усменим, тако и писменим путем.
Проблеми у сарадњи са центрима за социјални рад углавном настају у моментима када
долази до потребе заједничких интервенција у критичним ситуацијама. Проблеми се
односе на престанак пружања услуга смештаја, односно премештаје корисника који се
нису прилагодили домском начину живота или су грубо кршили Одлуку о кућном реду у
друге установе социјалне заштите. Иако поједини корисници функционишу на
одељењима уз велики ризик по друге и себе, стручни тимови појединих центара укључују
се тек након слања ургенција за посредовање, покушавајући да решење проблема нађу
реализацијом премештаја унутар радних јединица домског смештаја Установе
Геронтолошки центар Београ, а без намере да пронађу смештај у другој установи
социјалне заштите. Следећи поступност у процесу прекида смештаја, у великом броју
случајева сагласност центра за прекид смештаја се не добија, што условљава велике
проблеме у процесу рада и значајно утиче на одржавање квалитета услуга и квалитета
живота корисника у колективу.
Сарадња у изради и реализацији индивидуланог плана услуга корисника више је
декларативна и протоколарна, у складу са договором између представника Установе и
одељења Градског центра за социјални рад. Аутентична брига за корисника на смештају у
претходном извештајном периоду и даље је изостала. Може се рећи да су посете
корисницима од стране стручних радника појединих одељења Центра за социјални рад
спорадичне или их уопште нема, те се они, о својим корисницима информишу искључиво
преко дописа и извештаја стручних радника.
Посебну тешкоћу представљају ненаплаћена потраживања трошкова смештаја од
корисника и сродника, нарочито у ситуацијама када се лична примања кориснику
уплаћују на лични рачун, а не на жиро-рачун установе, што доводи до застоја у
измиривању обавеза трошкова смештаја из различитих разлога (од неажурности
корисника и сродника, до немогућности корисника да из здравствених разлога подигне
новац и уплати средства на рачун установе)
Испитивање задовољства корисника пруженим услугама домског смештаја у
Установи Геронтолошки центар Београд
Стручни радници Установе спроводе једном годишње (по потреби и чешће) интерну
евалуацију квалитета пружених услуга, која укључује испитивање задовољства
корисника, односно њихових заступника, пруженом услугом домског смештаја. Извештај
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о добијеним резултатима Установа подноси оснивачу услуге и Заводу за социјалну
заштиту у оквиру Годишњег извештаја о раду.
У извештајном периоду у Установи Геронтолошки центар Београд, са циљем процене
задовољства корисника пруженим услугама, реализованo je истраживањe упитником који
је конструисан у наведену сврху. Спроведено испитивање представља један од облика
евалуације квалитета услуга у установи социјалне заштите, а добијени резултати дају
смернице за перманентно подизање квалитета живота људи у Установи.
Истраживање је реализовано у свe четири радне јединице домског смештаја Установе: РЈ
Дом „Бежанијска коса“, РЈ Дом „Вождовац“, РЈ Дом „Карабурма“ и РЈ „Стационар“.
Испитивање задовољства корисника пруженим услугама спровели су стручни радници и
стручни сарадници Установе у периоду од августа месеца до септембра 2019. године. С
обзиром на циљ испитивања, у обради добијених података коришћена је статистичка и
квалитативна, дескриптивна анализа података.
Оцене о задовољству корисника услугама смештаја разликују се од дома до дома, при
чему ћемо у овој анализи презентовати добијене резултате на нивоу Установе.
Узорак истраживања обухватио је 325 корисника, од којих је 182 испитаника женског
пола (56%) и 143 испитаника мушког пола (44%).
У истраживању су учествовали корисници упућени на подршку првог, другог, трећег и
четвртог степена, при чему су доминантни испитаници били корисници упућени на
подршку четвртог степена – укупно 142 корисника (44%). У испитивању су учествовала
одрасла и стара лица свих старосних доби. Доминатна старосна група испитаних
корисника је 81-90 година, укупно њих 117 (36%). Више од 90 година имало је 22
испитаника (7%), а мање од 60 година имало је 34 испитаника (10%).
Структура испитаних корисника према дужини боравка у дому такође показује широк
распон: 41 испитаник (13%) у дому борави испод једне године, а 49 (15%) испитаника у
дому борави дуже од 10 година. Највећи број испитаника, њих 158 (48%), у дому борави
од 1 до 5 година.
Хетерогеност испитане групе по полу, старости, упућености на степен подршке и дужини
боравка у дому указује на репрезентативност узорка, као и на потребу да се приликом
организације и пружања услуга имају у виду специфичности потреба ових популационих
група.
Основни разлог доласка у дом је лоше здравствено стање (42%), потом следи жеља за
остварењем сопственог мира (16%), као и нерешено стамбено питање (14%), усамљеност
(11%). Више од половине испитаника (56%) изјаснило се да је имало информације о
условима и услугама смештаја пре самог пријема у дом. Неопходне информације су у
највећем добијали су преко надлежног Центра за социјални рад (12%), или сродника/
познаника/пријатеља/комшија (19%), приликом личног доласка (17%).
Добијени резултати показују да је 194 испитаника (60%) оценило квалитет рада Управе
дома са највишом оценом, а као предлог за унапређење квалитета радa дају следеће: више
контаката са корисницима дома, побољшање квалитета комуникације и решавања
проблема, промену односа према корисницима у мање бирократски.
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Даље, подаци показују да је 237 испитаних корисника (72%) оценило рад и комуникацију
са стручним радницима (социјални радник и психолог) са највишом оценом, док је
оценом 4 рад ове службе оценило 40 корисника (12%). Као најчешћи предлог за
унапређење рада социјалних радника и психолога корисници наводе: чешћу
комуникацију и више контаката са корисницима, дуже разговоре, већи број стручних
радника у односу на број корисника, замерају на честим променама надлежности
стручних радника.
Када је у питању рад и комуникација са лекарима и у овом случају су статистички подаци
показали да је већина испитаних корисника задовољна радом ове службе – чак 230 њих
(71%) је оценило рад лекара са највишом оценом, док је 38 корисника (12%) раду ове
службе дало оцену 4. По овом питању, испитани корисници изнели су следеће предлоге:
већи број лекара у односу на број корисника, увођење ноћног рада, као и рада недељом и
празником.
Статистичка анализа показује следећу слику задовољства корисника радом медицинских
сестара и неговатељица: укупно 215 испитаник (66%) оценио је рад ове службе највишом
оценом, а оценом 4 рад ове службе оценило је 41 испитаника (13%). Предлози
испитаника за унапређење: већи број запослених и чешћи обиласци корисника у соби.
Задовољство радом и комуникацијом са физиотерапеутима исказало је 142 испитаника
(44%) који су рад ове службе оценили највишом оценом, а оценом 4 рад ове службе
оценило је 41 испитаника (8%). Важно је истаћи да 42% испитаника није оценило рад ове
службе. Предлози за унапређење су већи број запослених и бољи квалитет пружених
услуга.
Задовољство радом и комуникацијом са радним терапеутима исказало је укупно 211
корисника (65%) који су рад ове службе оценили највишом оценом, док је 28 испитаних
корисника (9%) дало оцену 4. Као предлоге за унапређење, корисници су навели: више
рекреације, организовања излета и приредби; више иновативних програма прилагођених
специфичним потребама корисника, бољу информисаност о активностима.
Културно-забавни живот у Установи са највишом оценом је оценило укупно 233
испитаних корисника (69%), %), док је оцену четири дало 46 испитаника (14%). Предлози
за унапређење су следећи: више музичких програма, концерата озбиљне музике и
проширивање културно-забавних садржаја.
Статистички подаци су показали да је 128 испитаних корисника (39%) изразило
задовољство квалитетом исхране у дому, оценивши је највишом оценом; оценом 4 овај
аспект услуге смештаја оценило је 55 корисника (17%), док је чак 75 корисника (23%) ову
услугу оценило оценом 3. Као предлог за унапређење исхране корисници су изнели:
побољшање квалитета хране, веће порције и разноврснију храну, више куване хране,
више меса и воћа, мање тестенине и сухомеснатих производа у исхрани. Битно је истаћи
да се евалуација задовољства корисника услугом исхране спроводи кроз редовне месечне
састанке корисника са нутриционистима, који у непосредном разговору бележе њихове
сугестије, примедбе и похвале настоје да их уваже и отклоне недостатке у припреми или
сервирању хране.
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Задовољство услугама хигијене, према спроведеном упитнику, изразило је укупно 195
корисника (60%), док је 50 корисника (15%) дало оцену 4. Свега 6 корисника је дало
најнижу оцену служби хигијене. Као предлог за унапређење рада ове службе корисници
су најчешће износили мишљење да је потребно чешће одржавање хигијене простора и
тоалета, свакодневно третирање лавабоа и тоалета антибактеријским средствима, више
средстава за хигијену, педантније чишћење соба, повећање броја извршилаца,
побољшање услуге прања веша.
Услугама техничке службе у потпуности је задовољно 62% испитаних корисника - 204
њих је рад ове службе оценило са највишом оценом, а као предлози за унапређење рада
изнети су: поштовање договореног времена и већа ажурност.
Охрабрујући је податак да је од укупног броја испитаних корисника, њих 222 (68%)
безбедност у дому оценило са највишом оценом, док су само 6 корисника (2%)
безбедност у дому оценили најнижом оценом. Као предлоге за унапређење безбедности,
корисници су навели чешће обиласке током ноћне смене, постављање радника службе
обезбеђења код улазних врата на гарсоњерским објектима.
Ове године у спороведеном истраживању корисници су задовољнији радом Савета
корисника и секција у дому – 121 корисника (37%) је овим активностима дало највишу
оцену, док је 8 корисника (2%) рад Савета и секција оценило најнижом оценом. Опште
мишљење испитаних корисника јесте да је потребно да чланови Савета детљаније
упознају кориснике са својим радом, да Савет корисника чешће заседа уз веће учешће
корисника у раду савета.
Задовољство условима у дневним боравцима изразило је укупно 130 испитаних
корисника (49%), док је услове у трепезаријама највишом оценом оценило укупно 98
корисника (30%), а оценом 4 укупно 108 корисника (33%). Као предлози за унапређење
наводе се: поштовање кућног реда, забрана пушења, едукација корисника о понашању,
музика у дневним боравцима, оплемењивање простора сликама.
Истраживање је показало да највећи број корисника (односи се на све домове у установи),
у слободно време најрадије прати телевизијски и радио програм (243 испитаника – 75%),
чита дневну штампу (180 испитаника – 55%) Добијени одговори указују да поред
садржаја пасивног караткера све више доминирају и садржаји активног карактера –
шетње (210 корисника – 65%), рекреативне активности, одлазак на културно-забавне
догађаје у дому, дружење са децом, родбином, пријатељима. Као предлоге за унапређење
организације слободног времена у дому корисници су навели да је потребно:
организовати радне акције, повећати обим спортских активности, више филмова и
забавних програма, мотивисати кориснике за дружење у оквиру дневних боравака, чешће
организовати излете, одласке у позориште, поставити мали спортски терен са справама за
вежбање (Дом Вождовац).
На питања шта им највише недостаје у животу у дому, испитани корисници су дали
различите одговоре. Ипак, предњачи одговор који упућује на чињеницу да корисницима
највише недостаје породица, затим следе одговори који се могу подвести под појам кућа
и породична атмосфера, више дружења у послеподневним сатима и приватност.
Испитани корисници су изјавили да их у дому највише чини срећним: дружење са новим
пријатељима, посете сродника, излети, креативна радионица, љубазност особља и
пријатна атмосфера, осећај сигурности, мир, као и ново искуство живота у колективу.
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Корисници других радних јединица су навели да им недостаје продавница (РЈ
Стационар), као и црква (РЈ Стационар)
Предлози и сугестије корисника за унапређење услуга домског смештаја:
•
•
•
•
•
•
•

Повећање броја извршилаца у свим службам
Више концерата на стационарним одељењима
Обезбедити комби за излете (РЈ „Стационар“)
Увести кутију за похвале и примедбе корисника у РЈ Дом „Карабурма“
Омогућити да тераса ресторана у Дому „Бежанијска коса“ дуже буде отворена
Служење освежавајућих пића и сладоледа
Обновити намештај у собама и гарсоњерама, душеке и постељину

Резултати представљају смернице за стручне раднике и друге запослене са циљем
перманентног унапређења квалитета њиховог рада и изналажења све стручнијих и
етичнијих начина пружања услуга и помоћи корисницима у Установи.

Комисија за пријемУстанове Геронтолошки центар Београд
Комисија за пријем је у 2019. години одржала укупно 97 састанака, приликом којих је
разматрала 587 захтева за смештај одраслих и старијих лица. Највећи број захтева за
смештај достављен је од стране одељења Градског Центра за социјални рад. Донето је
457 Закључака комисије о реализацији пријемне процене, 20 Закључака за реализацију
пријемне процене у присуству психијатра, 50 Закључака о прослеђивању захтева из једне
у другу радну јединицу Установе, 15 Закључака о премештају из једне РЈ у другу РЈ у
оквиру Установе. Комисија је донела 447 Одлука о пријему, 4 Одлуке о хитном пријему и
243 Одлуке о враћању докуменатције надлежном Центру за социјални рад (већином услед
смрти подносиоца, одустајања од смештаја, реализације смештаја у неку другу установу
социјалне заштите и сл.). Од укупног броја Одлука о враћању документације надлежном
Центру за социјални рад, за 51 лице донета је напред наведена одлука услед
неуспуњавања услова прописаних чланом 3 Правилника о коришћењу услуге домског
смештаја Установе Геронтолошки центар Београд, односно због чињенице да Установа
није у могућности да пружи адекватан смештај и збрињавање. У складу са напред
наведеним, Комисија за пријем је подносиоцу захтева, односно законском
заступнику/старатељу, проследила Обавештење о немогућности реализације пријема,
односно смештаја. У извештајном периоду Комисија за пријем проследила је 283 захтева
за допуну документације за смештај од стране надлежног Центра за социјални рад и
укупно 44 Обавештења по различитим питањима.
Од 587 приспелих захтева током 2019. године, 367 лица су жене, а 220 су мушкарци.
Значајан је податак да све већи број лица за које су достављени захтеви за смештај болује
од неког облика деменције, или имају постављену психијатријску дијагнозу. Код мањег
броја присутан умерен до средњи степен менталне ометености. Такође, у порасту је број
захтева за смештај лица која су дугогодишњи етиличари, као и за лица која су у личној
историји имала покушај суицида или злоупотребу психоактивних супстанци.
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Комисија за пријем је у присуству психијатра и психолога реализовала 43 пријемне
процене, што и даље говори о тренду повећања захтева за пријем лица са
психијатријским дијагнозама и поремећајима личности, као и лица млађе старосне доби
са менталним поремећајима. Од стране надлежних центара за социјални рад, Установи
Геронтолошки центар упућен је и знатан број захтева за назнаком приоритета за
реализацију пријема лица у стању социјалне потребе (услед материјалне
необезбеђености, непостојања породичног старања или недовољног породичног старања,
немогућности задовољавања потреба кроз ванинституционалне облике социјалне
заштите, постојања потпуне или делимичне функционалне зависности од помоћи другог
лица и услед потребе за праћењем здравственог стања и функционисања).
Установа обезбеђује редовно информисање потенцијалних корисника о почетку
коришћења услуге, према утврђеној евиденционој листи захтева за реализацију смештаја.
Комисија за пријем шаље центру за социјални рад и социјалном раднику у дому Одлуку о
пријему. Социјални радник телефонским путем обавештава потенцијалног корисника о
термину пријемне процене и почетку коришћења услуге. Комисија за пријем шаље
центру за социјални рад и подносиоцу захтева за смештај Одлуку о одбијању захтева у
случају контраиндикованости смештаја у Установу, у случају смрти подносиоца захтева,
као и у случају одустајања од смештаја.

VI ОСТАЛЕ УСЛУГЕ КОЈЕ УСТАНОВА ПРУЖА
У овом делу извештаја су наведене услуге које Установа Геронтолошки центар Београд
пружа поред услуга домског смештаја, као и услуге које не подлежу лиценцирању.
РЈ Дневни центри и клубови
Радна јединица ,,Дневни центри и клубови за старије“ конципирана је тако да делатност
пружања дневних услуга у заједници интегрално обавља на територији града Београда.
Делатност РЈ „Дневни центри и клубови за старије“ обавља се преко служби радна
јединица службe клупске мреже и службe ,,Помоћи у кући“.
Финансирање основне делатности РЈ „Дневни центри и клубови за старије“ врши се из
буџета Секретаријата за социјалну заштиту града Београда, путем директних месечних
ануитета на рачун Установе Геронтолошки центар Београд.

Дневне услуге у
заједници

Служба Помоћ у кући

Дневни центри и клубови
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У свом саставу има 28
клубова:

Има 14 пунктова:
- Нови Београд
- Земун
- Чукарица
- Раковица
- Савски венац
- Вождовац
- Стари град
- Палилула
- Обреновац
- Младеновац, Сопот
- Лазаревац
- Врачар
- Звездара
- Обреновац

-Нови Београд – 5 клубова
- Чукарица
- Савски венац – 4 клуба
- Стари град – 2 клуба
- Палилула
- Обреновац
- Младеновац – 2 клуба
- Гроцка – 2 клуба
- Сопот
- Лазаревац
- Врачар – 2 клуба
- Вождовац
- Раковица
- Земун - 2 клуба
- Звездара
- Барајево

На основу члана 14. Правилника о организацији и систематизацији послова Установе
Геронтолошки центар, руководилац организује и руководи процесом рада свих служби
радне јединице, у складу са Правилником о нормативима за обављање послова и
делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите, о чијем се
обезбеђењу стара град Београд.
Координација стучног рада врши се на нивоу стручног тима службе клупске мреже и
стручног тима службе ,,Помоћи у кући“. На нивоу стручних тимова организационих
делова РЈ води се јединствена матична евиденција и документација о корисницима.
Финансирање основне делатности РЈ „Дневни центри и клубови за старије“ врши се из
буџета Секретаријата за социјалну заштиту града Београда, путем директних месечних
ануитета на рачун Установе Геронтолошког центар Београд.
У Служби „клупске мреже“ организује се пружање дневних услуга у заједници – услуге
дневног боравка у клубовима, односно услуге реверзибилног дневног боравка, сервисне
услуга и организовање слободног времена корисника кроз програме културно-забавног,
радно-окупационог, едукативног, социјално-здравственог, спортско-рекреативног и
информативног садржаја у дневним центрима и клубовима за старије (у даљем тексту
„клубови“) и у локалној средини.
У 2019. години служба клупске мреже обједињавала је рад 28 дневних центара и
клубова за старије на територији 16 градских општина, осим Сурчина.
Просторни капацитет клупске мреже за истовремени боравак корисника у 2019. години
износи 2.330 корисника. Капацитет сваког клуба нормиран је на основу грађевинскотехничких могућности објеката-клубова за прихват корисника.
У матичној евиденцији корисника дневних центара и клубова за старије дана 31.
децембра 2019. године у електронској матичној евиденцији било је 8. 886 корисника. У
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току 2019.г. преминуло је 148 корисника, 36 корисника је прекинуло коришћење услуга
клуба по основу смештаја у домове или из здравствених разлога више не могу да
напуштају своје станове/куће, 1 корисник је на лични захтев иступио из клуба, 14
корисника престало да користи услуге клуба због пресељења у другу средину, а 47
корисника је премештено у пасиву због немогућности ступања у контакт са њима (нису
долазили у клубове у дужем временском периоду, при томе недоступни за контакт услед
промене броја телефона и адресе. Дакле, са престанком активног коришћењем услуга
клуба у 2019. евидентирано је 246 корисника. У 2019. години повећање броја корисника,
у односу на 2018. годину, износи 4,9 %.
У зависности од просторно-техничких могућности клубова, у 2019. години у оквиру
клупске мреже пружане су услуге реверзибилног дневног боравка и следеће сервисне
услуге:
•
•
•
•

исхрана и разношење хране корисницима услуге „Помоћ у кући“,
прање, сушење и пеглање веша,
коришћење купатила,
остале сервисне услуге.

Дневни боравак у дневним центрима и клубовима за одрасла и старија лица је
реверзибилан – корисник може дневни боравак започети и прекидати више пута у току
дана, имати прекиде у току недеље, месеца и године у различитом трајању, без губитка
статуса корисника услуге дневног боравка у дневним центрима и клубовима за одрасла и
старија лица, осим ако то није изричито одређено решењем градског Центра за социјални
рад, односно уговором између корисника, односно његовог заступника и пружаоца
услуге за одређену врсту услуге.
Реверзибилни дневни боравак кроз социјалне интеракције корисницима обезбеђују
социјалну укљученост и доступност организованим клупским активностима. Услуга се
остварује кроз свакодневно дружење корисника и слободне активности корисника. На
располагању су им реквизити за друштвене игре, дневна штампа, часописи, приручна
библиотека и сл.
Пружање услуга исхране корисницима у дневним центрима и клубовима за старије
реализовано је на основу решења одељења Градског центра за социјални рад и путем
непосредног омогућавања коришћења услуге на основу процене социјалног радника
према расположивим капацитетима. Храна се припрема у домовима Установе
Геронтолошки центар Београд, дистрибуција оброка врши се у дневним центрима и
клубовима за старије. Услуга исхране у 2019. години пружана је у клубовима
„Чукарица“, „Стари град 1“, „Савски венац 1“, Др Михајло Ступар 1“, „Др Михајло
Ступар 2“ „Палилула“ и Центар-клуб „Врачар“.
Имајући у виду просторне и техничке могућности клубова, услуга прања, пеглања и
сушења веша је погодност која стоји на располагању корисницима у циљу одржавања
редовне хигијене одеће, постељине и веша. Ову услугу су користили уз помоћ
геронтодомаћица и корисници „Помоћи у кући“, као и корисници по упуту центра за
социјални рад. Услуга је пружана у 6 дневних центара и клубова за старије: "Врачар",
"Младеновац", "Савски венац 1", "Сопот", "Стари град 1", и "Чукарица".
Такође, имајући у виду просторне и техничке могућности клубова, услуга коришћења
купатила се пружа само у клубовима: „Стари град 1“, „Савски венац 1“, „Гроцка“ и
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„Чукарица“. Услуга је на располагању свим корисницима којима је неопходна услуга
одржавања личне хигијене.
Поредећи податке из претходних година, у матичној евиденцији корисника дневних
центара и клубова за старије у 2014. године било је укупно 5.052 корисника (на крају
године 5005 корисника); у 2015. години услуге је користило 5.629 корисника у току
године, а на крају године 5.514 корисника; у 2016. години услуге је користило 6.550
корисника у току године, а на крају године 6.459 корисника; у 2017. години услуге је
користило 7.490 корисника у току године, у 2018. години 8.604 корисника, а у току 2019.
године 9.132 корисника.
У 2019. години полна структура корисничке популације је уједначена, 52,8% (4.688) је
женског пола, а 47,2 % (4.198) је мушког пола. Уочава се благи континуирани пораст
корисника женског пола, што је, пре свега, последица, повећане понуде осмишљених
едукативних програма и радионица намењених женама и тиме се разбија стереотип да су
клубови место где мушкарци играју друштвене игре.
Анализом образовне структуре корисничке популације, уочава се постепени пораст
корисника са вишим и високим образовањем: 27,9% (2015), 29,8% (2016), 31,6% (2017),
33,4% (2018) и 34,0% (2019). Уочљив је лаган али континуиран пад броја особа које су
неписмене, имају непотпуно основно образовање и основно образовање и тај опадајући
тренд биће стабилан у наредним годинама.
Анализом социо-економског статуса корисничке групе, уочава се да се број инвалидских
пензионера стабилизовао се на око 14,5%, незапослени, домаћице и издржавана лица су
испод 2% у вишегодишњем континуитету, а корисници породичних пензија су
стабилизовани на 9,7%, док се број „старосних“ пензионера задржао на 70%.
Организовање слободног времена корисника
РЈ „Дневни центри и клубови“, у циљу унапређења односа према старијим лицима и
утицања на побољшање квалитета њиховог живота и друштвену укљученост, развила је
различите програме организовања слободног времена корисника које подразумева
повезаност стручно-инструктивних активности, садржаја и облика и активности
самоорганизовања корисника са циљем извршавања основних функција отворене
социјалне заштите старијих, односно задовољавања виталних потреба живота у старости.
Активности организованог слободног времена у клубовима доприносе заштити и
унапређењу здравља, подстичу креативност, оспособљавају за комуникацију, интеракцију
и кооперацију са другима, омогућавају учење флексибилности и толеранције, усвајање
нових знања, вештина и навика, хуманизацију међуљудских односа и очување постојећих
физичких и менталних функција.
Начин груписања корисника у дневном боравку је: дневна заједница – сви организовани
индивидуални или колективни садржаји, савет, секције за разноврсне активности,
једнонаменски организациони одбори за сваку манифестацију посебно, групе за курсеве радионице и различити облици груписања корисника свих центара у циљу реализације
тематски одређених садржаја.
Програмом активности утврђују се садржаји и врсте активности за сваки клуб и
заједничке активности корисника клубова, учесника радионица и чланова ПАКУД-а
„Анђелка Трнавац“. Програм активности корисника доноси са на основу годишњег
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Програма рада Радне јединице „Дневни центри и клубови“, који је део годишњег
Програма рада Установе Геронтолошки центар.
Област организовања корисника
Организовање корисника регулисано је Правилником о раду дневних центара и клубова,
Одлуком о кућном раду дневних центара и клубова за старије 1 и Правилником о раду
ПАКУД-а. Савети клубова (сваки клуб може имати Савет) одржавају редовне састанке
једном месечно и ванредне по потреби. Уметнички савет ПАКУД-а и Председништво
књижевног клуба ''Мирослав Антић'' седнице одржавају једанпут месечно и према
потреби, а остали организациони делови-секције ПАКУД-а (''хорско певање'', ''групно
певање'', ''вокални солисти и инструменталисти'', ''фолклор, плес и модни студио'',
''драмско извођење'', ''ликовно стваралаштво'', ''књижевно стваралаштво'' и ''Златно
доба'' – билтен Геронтолошког центра Београд) састанке одржавају само према
потреби.
У оквиру клупске мреже организован је рад Пензионерског аматерског културно
уметничког друштва - ПАКУД-а „Анђелка Трнавац“ од 1993. године. У саставу ПАКУД-а
је осам организационих делова-секција: Књижевни клуб „Мирослав Антић“, Мешовити
хор „Смиље“ (камерна група хора – октет „Смиље“), групно певање (групе певача
клубова, женска етно група „Ластавице“, мушка етно група „Соколови“, група певача
„Забрањено старење“), драмско стваралаштво (драмске и рецитаторске секције клубова,
позоришна трупа „Пита луда: куда“, "Repetez Cabaret"), фолклор и плес, вокални солисти
и инструменталисти, ликовно стваралаштво и часопис „Златно доба“. Током 2019. године
одржане је више манифестација ПАКУД-а: смотра драмског стваралаштва (април, сцена
Геронтолошког центра Београд), смотра вокалних дуета (март, сцена „Прота“), смотра
певачких група (новембар, сцена Геронтолошког центра Београд), пролећна и јесења
ревија фолклорних секција (април, новембар, сцена Геронтолошког центра Београд),
смотра певача солиста (март), затим приређено је 5 колективних ликовних изложби и
програм „Вербарт“ – смотра песника, рецитатора и беседничара. Сваког месеца (изузев
јануара, јула и августа) одржаван је програм „Музички караван“ у дневним центрима и
клубовима, затим редовно програм "Repetez Cabaret“ и позоришна трупа је редовно
изводила представе у клубовима. ПАКУД је одржавао редовне, месечне програме у
домовима за стара лица ГЦ Београд. Изведени су програми и у ГЦ Младеновац и ГЦ
Обреновац, као и у неколико приватних домова за старе. Књижевни клуб „Мирослав
Антић“ има редовна окупљања у Клубу „Др Михаило Ступар 1“. У 2019. године
обележено је неколико јубилеја. Дана 5. јула у клубу „Радана Пупић“ на Аутокоманди
свечано је обележена деценија рада позоришне трупе ПАКУД-а „Пита луда:Куда?“.
Концерт поводом јубилеја – 15 година од оснивања фолклорног ансамбла „Кошута“ из
клуба „Душан Ресавац“ Раковица и 10 година од оснивања групе певача и оркестра
„Похорски ђердан“ из клуба „Др Михаило Ступар 1“ одржан је 25. новембра у
биоскопској сали Геронтолошког центра Београд.
На сцени дневних центара и клубова „Прота“ у клубу „Игор Холодков“ одржано је 9
програма: певачка група „Забрањено старење“ обележила је концертом 5. година рада,
наступи хора „Смиље“, певачке групе „Звездарске звезде“, етно група „Ластавице“ и
„Соколови“, концерт вокалних солиста, концерт певачких дуета и 3 представе позоришне
трупе ПАКУД-а. ПАКУД је учествовао на 6. Фестивалу међугенерацијске сарадње и 17.
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Фестивалу стваралаштва старијих, које организује РЈ „Дневни центри и клубови“, Сајму
„Једнаки“ у оквиру Сајма књига“, као и на сајмовима за пензионеру у Новом Саду и
Нишу.
У области културе током 2019. године, реализовано је 1.861 групних и колективних
активности којима је било обухваћено 24.707 корисника.
Област спорта и рекреације
Област спорта и рекреације регулисана је Правилником такмичења у друштвеним играма.
Традиционално се током месеца октобра одржавају финална екипна такмичења у
друштвеним играма за кориснике клубова и домова. Одржано је пет финалних турнира у
дисциплинама „пикадо за даме“, „пикадо за господу“, шах, домине и „човече не љути се“.
Првопласиране екипе по дисциплинама добијају пехаре, као и у генералном пласману три првопласиране екипе такође добијају пехаре. XVII
Појединачно првенство
корисника дневних центара и клубова и домова у пет дисциплина: шах, домине, пикадо за
даме, пикадо за господу и „не љути се човече“ одржано је у мају. Победницима у
такмичарским дисциплинама подељена су признања и медаље: златне, сребрне и
бронзане на Завршним свечаностима поводом Месеца солидарности са старијима. Дана
31. маја чланови шаховске секције клуба „Др.Михаило Ступар 2“ су учествовали на
шаховском такмичењу „Српска лига трећег доба“ које се одржавало у Новом Саду и од 13
такмичарских екипа освојили су друго место.Поводом „Дана жена“ клуб „Чукарица“ био
је и ове године домаћин традиционалног Осмомартовског турнира у друштвеним играма
за даме београдских клубова. У клубу „Лазаревац “ је организован турнир за даме тог
клуба, такође, поводом Осмог марта. У оквиру сваког клуба развијају се секције и
одржавају се интерна и међуклупска такмичења у друштвеним играма и рекреативним
дисциплинама, шаховске симултанке, меморијални турнири, припреме за такмичења,
излетничке шетње и разгледања знаменитости Београда, а посебан сегмент су излетничке
активности. Током 2019. организовано је 24 излета чији су носиоци били клубови: „Стари
град 2“, „Обреновац“, „Драгиша Ћирић“, „Сопот“, „Игор Холодков“ и „Радана Пупић“.У
оквиру геронтолошких клубова радни терапеути и сениори волонтери реализовали су
корективне и рекреативне вежбе, вежбе на справама у теретани у клубу „Радана Пупић“,
„зумбу за сениоре“, јогу, јогу на столицама, смех-јогу, као и школу плеса.У клубу
„Младеновац“ одржан је меморијални турнир у пикаду „Тома Радовић и Ратко Ескић“.
Турнир је уприличен у част истакнутих активиста и пикадиста, чланова клуба
„Драпшин“. У клубу „Младеновац“ традиционално се одржава и меморијални турнир у
пикаду „Петар Ружић“. Турнир је уприличен у част истакнутог активисте и пикадисте
клуба „Младеновац“. Градска општина Палилула, за 15 корисника услуга клуба
обезбедила је бесплатан излет за јужни Банат који је реализован у суботу 13. априла.
Спортско - рекреативне секције клуба „Младеновац“ и „Драпшин“ ове године су
организовале два спортска дружења са ГЦ Младеновац у друштвеним играма алке,
плочице и не љути се човече. Дана 16. децембра куглана „Жабац“ на Видиковцу била је
поприште заједничког међугенерацијског куглања и дружења чланова Дневног центра и
клуба за старије „Чукарица“, младих из Установе за децу и младе „Сремчица“ и ученика
XIII гимназије.
У области рекреације и спорта током 2019. године, реализовано је 962 групних и
колективних активности којима је било обухваћено 8.172 корисника.
Област радно-окупационих активности
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У оквиру сваког клуба развијају се различите секције: кулинарска, секција за кројење и
шивење, секција за ручни рад, еколошка секција, секција за хортикултуру, занатска
радионица и др. У овој области клубови организују бројне активности: изложбе, лутрије,
израду предмета за поклоне и честитке за различите прилике и међуклупска дружења
чланова секција.
Програм „О`РУК“ обухвата активности у сврху стварања различитих производа и
реализује се кроз различите курсеве, изложбе, базаре и др. У оквиру „О`РУК програма
изучавају се и примењују аутентичне вештине традиционалног ручног рада. Корисници
О`РУК-а окупљају се у Центру „Врачар“ сваке недеље, а поједини сегменти у оквиру
посебних група више пута недељно. Своје оригиналне и уникатне ручно рађене радове,
играчке, украсне предмете и модне детаље корисници О`РУК-а су презентовали на
многим манифестацијама у организацији УГЦБ: Фестивал „Океј“, Сајам за треће доба,
многобројне изложбе, хуманитарне акције и др. У оквиру припреме XVII Фестивала
стваралаштва старијих „Златно доба“ приступило се организовању корисника
геронтолошких клубова у циљу приказивања уметничког ствалаштва и уметничких
вештина кроз разноврсне радионице О`РУК-а.
Чланови О`РУК радионица и ове године су израдили уникатне производе, прекриваче,
попкице и капице за превремено рођене бебе. Производи настали у нашим радионицама
прављени су у посебним величинама, а у радионицу је био укључен велик број наших
корисница.Чланице секције О`РУК-а израдиле су предмете у оквиру радионице пачворк, декупаж, вез, златовез, плетење, сликање на свили, који су поклоњени
званичницима приликом многобројних посета клубова.Секција О`РУК-а учествовала је у
радионици веза, ткања и хеклања приликом посете званичника у клубовима „Игор
Холодков“ Врачар и „Радана Пупић“ Аутокоманда.
У области радне терапије реализовано је 571 групних и колективних активности уз
учешће 2.891 корисника.
У наменском простору за радно-окупационе активности клуба „Палилула“ отворена је
изложба уметничко-креативне радионице О`РУК-а под називом „Изложба везених
торби“. Клуб „Драгиша Ћирић“ у Земуну био је домаћин међуклупског дружења чланица
креативних радних секција више клубова. Том приликом приређена је изложба
разноврсних радова чланова клуба домаћина. Клуб су украсили хеклани шешири, миљеа,
шнале за косу, витраж-слике, торбице од кеса, цветни аранжмани од папира, акварели и
др.
У оквиру Завршних свечаности у биоскопској сали Дома „Бежанијска коса“ организована
је изложба ручних радова чланова секција и радионица из клубова и домова.
Чланови клуба "Дринка Ћуковић" на Звездари дана били су домаћини ученицима ОШ
"Деспот Стефан Лазаревић" из Миријева. Сениори са Звездаре су угостили ђаке у
креативној радионици и укључили их у предновогодишње активности, израду
новогодишњих честитки квилинг теником.
И ове године у децембру, Народна банка Србије је организовала Новогодишњу
хуманитарну изложбу на којој су учестовале чланице ОРУК-а са својим производима.
Област промотивних активности
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Током 2019. године корисници клубова гостовали су у многим информативним
програмима и забавно-едукативним емисијама на телевизији и радију у циљу промоције
активности клубова за дневни боравак и повећања броја корисника.
У оквиру клубова раде секције за комуникације које у локалним заједницама сарађују са
различитим институцијама и организацијама и промовишу активности клубова за дневни
боравак.
Дана 9. априла у Центру за културу Сопот за локално становништво чланови драмске
секције Клуба „Дринка Ћуковић“ извеели су музичко-сценско дело „Ромска рапсодија“.
Дана 16.априла фолклорна група „Разиграни Космајци из клуба „Младеновац“ и
фолклорна група „Драпшински драгуљи“ клуба „Драпшин“ гостовали су у Аранђеловцу
на позив њиховог удружења пензионера, где су се представили са кореографијом „Игре
из Шумадије
Камерни хор „Смиље“ дана 25. маја наступао на Сајму за пензионере у Новом Саду.
Етно групе „Ластавице“ и „Соколови“ су дана 25.маја учествовали на манифестацији
Свесрпски народни сабор под називом „Крушедолска зора“ у порти манастира Крушедол.
Током 2019. реализован је заједнички пројекат „Свачија унука“ - снимање документарног
филма редитељке Светлане Ћопић у којем су учествовали корисници дневних центара и
клубова. Дана 15. јуна корисници-учесници у филму посетили су галерију „X витамин“ –
где је приређдна изложба фотографија и писама насталих током снимања филма.
Присутни корисници су размењивали своја искуства са снимања са младим фотографима
и сниматељима са којима су сарађивали у оквиру пројекта.
Фолклорни ансамбл „Разиграни Космајци“ из Клуба „Младеновац“ 19. јуна узео је
учешће на 11. Међународном фестивалу фолклора пензионера у Лесковцу, а у
организацији Удружења пензионера града Лесковца. На овој престижној смотри, поред
„Разиграних Космајаца“, учествовали су и фолклораши из Суботице, Шапца, Ваљева,
Смедеревске Паланке, Крагујевца, Ниша, Књажевца, Врања, Зајечара, као и из Бугарске и
Македоније. Чланови младеновачког ансамлба били су и део дефилеа улицама Лесковца.
Дана 22 јуна, ансамбл „Кошута“ из Клуба“Душан Ресавац“-Раковица, наступио је у Бањи
Ковољачи, у оквиру Смотре фолклора „Подриње кроз песму и игру“. Пре наступа
направљен је дефиле свих учесника, а на челу колоне био је наш ансамбл“Кошута“, као
једини сениорски фолклор, који је после добио част и да отворио Смотру.
На етно базару, у оквиру манифестације „Грочанске свечаности“ 28. јула, представљени
су производи „ОРУК“ радионице „Дневних центара и клубова за старије“. Уникатне,
плетене играчке за децу, везени столњаци, плетене торбе, пончо огртачи, нашли су своје
место на овој великој промоцији народне радиности у општини Гроцка.
„Летња галерија“ у којој су изложене слике корисника Установе Геронтолошки центар
отворена је током августа у галерији у Скадарској улици под поставком „Портрети“, уз
присуство чланова Дневних центара и клубова. Јавност је могла да се упозна са радом
аматерских сликара ДЦК све до краја августа.
На ТВ Студио Б гостовали су 2. јула неки од учесника и ментора курсева „Летњег
програма за старије суграђане“ у циљу промоције програма.
Секција за културу Клуба „Обреновац“ одржала је 7. августа концерт на летњој сцени
Спортско културног центра „Обреновац“. Концерт је одржан на позив ГО Обреновац, а у
оквиру традиционе манифестације „Обреновачко лето“. Током једноипо часовног
програма представили су се: женска група „Палежанке“, мешовита певачка група, певачи
солисти, дуети, песници и рецитатори. Програм је бројна публика наградила бурним
аплаузом. Исечак са концерта могли су да видео гледаоци локалне ТВ „Маг“.
У просторијама ГО Врачар наступила је почетком септембра група певача и фолклора
„Савска зора“ на изложби фотографија „Мој Београд душу има“ у оквиру манифестације
„Дани европски баштине“.
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У оквиру Фестивала хумора за децу током септембра у Лазаревцу „Колубарски вез“ и
драмска секција клуба приредили су пригодан програм у „Бабиној реци“.
У оквиру Фестивал зимнице „Јесења кухиња“ чланице клубова учествовале су током
септембра у такмичењу прављења џема, као и на изложби ручних радова на позив
организатора Центра за културу Гроцка.
Чланови певачке групе „Забрањено старење“ гостовали су 6. октобра у јутарњем
програму ТВ Студио Б као најава промоције мини ЦД албума са 3 ауторске песме.
На Београдском сајму књига, под тематском целином „Једнаки“, клубови Геронтолошког
центра Београд промовисали су своје активности: приређен је музички програм 26. и 27.
октобра и изложени су произови О`Рук бренда.
Дана 29.октобра, Клуб „Савски венац 3-Г.Принцип“ гостовао је у Геронтолошком центру
Кула, где је извео комплетан програм: фолклор, група певача, соло певачи, глумци,
рецитатори... који је одушевио домаћине.
Дана 28. новембра на Међународном научном скупу у Сава центру група певача „Има
дана“ наступала је на самом свечаном отварању са химном и једном етно-песмом.
На свечаном отварању VII Сајма пензионера у Нишу, у Официрском дому, наступила је
камерна певачка група „Смиље“ и ансамбл „Савска зора“.
Дана 1. децембра мешовити хор „Смиље“ и група певача „ВИС 5+“ наступили су на
традиционалном хуманитарном базару на Београдском сајму у Хали 2, у организацији
Међународног клуба жена дипломата.
Област социјално-хуманитарних активности
Реализоване су акције, манифестације и програми клубова за дневни боравак и учешћа по
позиву других институција, организација и удружења: редовне месечне посете и
извођење културно-забавног програма у домовима за старе, укључујући и домове у
Обреновцу и Младеновцу, прикупљање одеће, постељине, услуге клупских секција за
кројење и шивење за потребе појединих клубова и домова.
Поводом Месеца солидарности у клубовима се организују свечаности и дружења за
најстарије чланове.
У оквиру клубова раде секције за социјално-здравствене активности које у свом
делокругу имају посете корисницима клуба који имају здравствене проблеме, организују
окупљања и свечаности за најстарије чланове клуба и др.
Током марта организована је хуманитарне акције „За дивне мале дивове“. Том приликом
уручена је донација београдских дневних центара и клубова Институту за неонатологију
у виду рукотворина – прекривача, попкица и капица за превремено рођене бебе
На Велики петак, 26. априла, у Установи за децу и омладину „Сремчица“ одржана је
манифестација под називом „Јаја се фарбају осмехом“ у организацији Установе Сремчица
где су учешће узели корисници клубова и стручни радници РЈ „Дневни центри и
клубови“.
Чланице клуба „Игор Холодов“ су се дружиле са штићеницима Хуманитарне
организације за помоћ особама са сметњама у развоју „Дечије срце“.
У Дневном боравку „Сунце“, које је у саставу Центра за смештај и дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју, одржана је завршна приредба. Уовој манифестацији
учествовали су корисници дневног боравка и група певача „Забрањено старење“ из
Клуба „Стари град 2“ Геронтолошког центра Београд.
Манифестација "Бакин ручак" коју већ годинама уназад за штићенике Дома "Дринка
Павловић" организују чланице клуба "Чукарица" приређена је и ове године, дана 29.
октобра. Деца без родитељског старања из дома "Дринка Павловић" имала су прилику да
уживају у ручку, игри, дружењу и топлој атмосфери, које су посебно за њих припремиле
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баке из клуба "Чукарица". Штћеници дома "Дринка Павловић" и сениори из клуба
"Чукарица" такмичили су се у играма "Пренеси јаје" и у бацању алки.
Манифестација „Бакин ручак“, коју већ годинама уназад организујемо за децу из Дома
Јуса, приређена је и ове године 2. децембра. Деца су уживала у ручку, игри , дружењу и
топлпој атмосфери које су посебно за њих припремиле баке из клуба „Врачар“.
У Дому за децу у Сремчици, дана 31. децембра чланови драмског студија ПАКУД-а
„Анђелка Трнавац“, костимирани као Деда-Мраз и Баба-Мразица, делили су пакетиће
деци на манифестацији коју је организовао дом за децу.
У области социјално-хуманитарних и здравствених активности током 2019. године,
реализовано је 439 групних и колективних активности којима је било обухваћено 6.650
корисника.
Област перманентног учења
Услуга дневног боравка у клубовима за старије обогаћена је садржајима области
перманентног учења у циљу очувања способности и психо-физичког стања, личног
развоја и унапређења међуљудских односа чланова клубова. Делатност на овом пољу се
спроводи кроз различите активности доступне члановима клубова: предавања, трибине,
радионице, семинаре, курсеве и др. Едукативне активности спроводе социјални радници,
радни терапеути и волонтери.
Програм „Академија 65+“ обухвата садржаје области перманентног учења у циљу
очувања способности и психо-физичког стања, личног развоја и унапређења
међуљудских односа чланова клубова. Делатност на овом пољу се спроводи кроз
различите активности доступне члановима клубова: предавања, трибине, радионице,
семинаре, курсеве и др. Едукативне активности спроводе социјални радници, радни
терапеути и волонтери-сарадници и волонтери-корисници. Одржани су различити
курсеви и радионице: „Курс шивења и кројења“, „Курс израде торби од папира“
,,Глинамол“, „Курс плетења и макраме“ „Курс декупажа“, „Курс рачунара“ „Курс
керамике“,„Курс сликања“, „Курс технике каширања“, „Курс сликања на свили“, „Курс
сликања на стаклу“,„Курс дигиталне фотографије“, „Курс израде накита“,„Курс израде
предмета од канапа“ „Курс израде честитики“, „Курс израде декорације поводом
прослава“, „Курс израде цветова од папира“, „Курс израда честитки квилинг техником“
„Ришеље“, „Вез и златовез“, „Ткање“. Волонтери су реализовали радионице „јоге“ и
„јоге на столицама“ и „јогу смеха“, школу енглеског , школу немачког језика, корективне
и рекреативне вежбе , курс веза и златовеза, школу сликања и цртања, „Зумба за
сениоре“.
У области перманентног учења реализовано је преко 453 групних и колективних
активности уз учешће 3.179 корисника.
Интернет кутак
Због раста интересовања за коришћењем Интернета и већег обухвата полазника курсева
обуке за рад на рачунару и коришћења Интернета у организацији клубова, самостално
или у сарадњи са партнерима организован је садржај „Интернет кутак“ у оквиру којег су
створени услови за приступ интернету. „Интернет кутак“ се пружа у клубовима: „Стари
град 2“, „Лазаревац“ и „Треће доба - Вождовац 2“, „Милева Марић Ајнштајн“, „Петар
Ружић“- Батајница и „Дринка Ћуковић“ - Звездара.
ПРЕФЕРЕНТНИ ПРОГРАМИ
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Р.Ј. „Дневни центри и клубови“ у циљу унапређења односа према старијим лицима и
утицања на побољшање квалитета њиховог живота и друштвену укљученост развила је
различите програме реализоване у форми манифестација које имају шири друштвени
значај. У овом одељку издвојени су програми у организацији Р.Ј. „Дневни центри и
клубови“ који су по броју учесника, разноврсности садржаја и мултифункционалности
пројектованих циљева изазвали значајну медијску и друштвену пажњу. Укључене су и
иновативне форме и садржаји који су унапредили праксу. Преферентни програми
евидентирају се у форми колективних предмета корисника.
Манифестација „Традиција са мотивима љубави, вина и грожђа“ одржана је 13. фебруара
у Клубу „Игор Холодков“, а поводом Дана Светог Трифуна. Своје радове су изложилi
чланови секција за радну терапију свих клубова, чланице О`Рука и Атељеа ДЦК. Пратећи
садржај ове изложбе је био културно –забавни програм, а на крају су свим учесницима
изложбе подељене захвалнице.
Модна ревија одржана је 7. марта у просторијама Дневног центра и клуба за старије
„Игор Холодков“. Том приликом бренд О`Рук представио је своју богату колекцију
вунених производа за одрасле и старије Програм је отворила гошћа, оперска уметница
Драгана Томић Роксандић, чланица Опере Народног позоришта.
У оквиру традиционалне хуманитарне акције „За дивне мале дивове“, која је реализована
током фебруара и марта, делегација београдских дневних центара и клубова 18. марта
уручила је у Институту за неонатологију поклоне за превремено рођене бебе. Чланице
О`Рук (Отворена радионица удружене креативности) београдских клубова за старије
израдиле су рукотворине – капице, попкице и прекриваче неопходне превремено рођеним
бебама. Циљ акције је подршка родитељима и њиховим бебама, афирмација међуљудске
солидарности и анимација јавности да обрати пажњу на оне којима је потребна подршка.
Уједно се и чувају од заборава аутентичне вештине традиционалних ручних радова.
Шести Фестивал међугенерацијске сарадње „ОКеј“ одржан је 24. маја под слоганом
„Почело је међугенерацијско отопљавање.“ Фестивал је отворила чланица Градског већа
Елена Билић. Програм фестивала је био разноврстан и одржавао се у клубовима „Игор
Холодков“, „Стари град 2“ „Радана Пупић“ и ОШ „Илија Гарашанин“.
На свечаности отварања наступио је Међугенерацијски “ОКеј хор” – заједнички наступ
младих из Установе за децу и младе „Сремчица“ и групе „Звездарске звезде“ клуба за
старије „Дринка Ћуковић“. Додељене је награда „Златно срце“ за хумане активности,
акције и подвиге према старим лицима Предрагу Жижовићу , младом учитељу вежби тајчи и чи-гонг, који већ десет година сваке недеље ради вежбе са корисницима Дома
„Бежанијска коса“. Такође је уручено и признање „ОКеј медаља“ основној школи „Илија
Гарашанин“ из Гроцке за дугогодишњу сарадњу и неговање међугенерацијске
толеранције и разумевања, а признање је примила Љиљана Бошковић, директор школе.
Беседу о пријатељству је говорила Љубинка Јосиповић из клуба „Лазаревац“, а Милош
Тошев, ученик ОШ „Раде Кончар“прочитао је ауторску песму.
Отворена је изложба „Портрети унука“ коју су припремали чланови Ликовног атељеа
београдских клубова за старије, а фото секција младих београдских фотографа је
припремила изложбу „Портрети дека и бака“
У оквиру фестивала у клубу „Стари град 2“ одржана је радионица „Млади уче старије“ на
којој су студенти Филозофског факултета – одсек за педагогију и андрагогију преносили
знања оригамија корисницима клубова за старије, а у клубу “Радана Пупић“ чланице
О’Рук-а преносиле су знања и вештине ткања ученицима Дизајнерске школе.
Програм „Студентима у помоћ“ реализован је током јуна у сарадњи са Студијском
групом за андрагогију Филозофског факултета у Београду. Испитне радионице студената
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са корисницима клуба одржане су у Клубу „Радана Пупић“ на теме „Уметност као
рекреација“ и „Музика и плес“. Програм се одржава већ четврту годину заредом.
Дневни центри и клубови су током јула и августа реализовали “Летњи програм за старије
суграђане“ у оквиру којег су понуђене занимљиве рекреативне, културне, едукативне и
активности социјалне подршке. Циљ програма је квалитетно провођење слободног
времена као једног од начина здравог старења. Програми су бесплатни и промотивни што
значи отворени за све старије Београђане са жељом да се упознају са понудом система
дневних услуга у заједници.
У оквиру Летњег програма реализовани су бројни програми и радно-окупационе
активности: „Управљање андроид апликацијама“ у клубу „Стари град 2“, „Курс сликања“
у клубу „Игор Холодков“, „Курс рачунара“ у клубу „Стари град 2“, „Кубанска салса“ у
клубовима „Драгиша Ћирић“ и „Игор Холодков“, „Курс ткања“ у клубу „Радана Пупић“,
„Курс дигиталне фотографије“ у клубу „Стари град 2“.
Дана 1. октобра у биоскопској сали Геронтолошког центра традиционално је одржана
Свечана академија ПАКУД-а поводом Међународног дана старих. У програму су
учествовали мешовити камерни хор „Смиље“, групе певача, вокални солисти и
фолклорна група „Кошута“ из клуба „Душан Ресавац“.
XVII Фестивал стваралаштва старијих „Златно доба“ свечано је отворен 4. октобра у
сали „Драгослав Срејовић“ Филозофског факултета у Београду. Поздравном беседом
Фестивал је отворио Ненад Нерић, државни секретар у Министарству рада,
запошљавања, борачких и социјалних питања. Том приликом додељене су фестивалске
награде и признања у неколико категорија: за животно дело „Златно доба“, за хумано
новинарство „Златна реч“, за јунака трећег животног доба „Искорак“, за песничко
стваралаштво „Златни стих“, „Сребрни стих“ и „Бронзани стих“. Награде је уручио
државни секретар Ненад Нерић добитицима: др Милораду Бати Миловановићу („Златно
доба“), Братиславу Стаменковићу („Искорак“), представнику листа „Глас осигураника“
(„Златна реч“), Драгољубу Станковићу („Златни стих“), Јагоди Лучић („Сребрни стих“) и
Миловану Деспотовићу („Бронзани стих“). Признање је добио и најстарији учесник
фестивалског песничког конкурса – Петар Поповић из Дома за старе „Вождовац“.
У оквиру Фестивала „Златно доба“, 4. октобра, у клубу „Игор Холодков“ одржано је
финално такмичење певачких дуета по јавном конкурсу, а на основу претходно одржана
три квалификациона такмичења дуета. У Културном центру Чукарица приређен је
пригодан уметнички програм „Године нису битне“ у коме су учествовали чланови
клубова „Чукарица“, „Дринка Ћуковић“ Звездара, „Радана Пупић“ Аутокоманда и
„Савски венац 3“. У Галерији Градске општине Врачар свечано је отворена изложба
слика корисника атељеа ДЦК која је била отворена седам дана. На изложби су
представљени радови двадесет чланова атељеа насликани различитим техникама, од
акварела, пастела, акрила до графике. Изложбу је свечано отворила уметница Биљана
Михајловић, графички дизајнер и илустратор, Последња фестивалска активности,
одржана истог дана, у новоотвореном Клубу Радио Београда, била је промоција мини ЦД
ауторских песама групе певача „Забрањено старење“.
Манифестација „Завршне свечаности“, двадесет и шеста по реду, одржана је од 6. до 7.
новембра у Геронтолошком центру Београд. Завршне свечаности традиционално се
одржавају у Геронтолошком центру Београд са циљем презентације активности
корисника дневних центара и клубова и домова остварених током године. Тим поводом,
додељују се годишње награде, признања, пехари и медаље појединцима, групама,
секцијама, партнерима и донаторима за допринос у реализацији програмских активности
у протеклој години. Дана 6. новембра, првог дана Завршних свечаности у биоскопској
сали Дома „Бежанијска коса“ организована је изложба ручних радова чланова секција и
радионица из клубова и домова. Истог дана одржана је и Смотра група певача домова и
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клубова. Дана 7. новембра, другог дана Завршних свечаности одржана је Свечана
академија ПАКУД-а „Анђелка Трнавац“ на којој су учествовали фолклорна група
„Весело срце“, етно-групе „Ластавица“ и „Соколови“, група певача „Похорски ђердан“,
мешовити хор „Смиље“, позоришна трупа „Пита Луда: Куда?“, књижевни клуб „Мика
Антић“ и вокални солисти. После Свечане академије заслужним активистима и
секцијама, као и освајачима медаља и пехара, уручена су признања.
Четврту годину заредом организован је међугенерацијски концерт „Заједно сложно
напред“ 11. децембра у позоришној сали Спортско културног центра „Обреновац“. Пред
пуном салом концерт су извели: Секција за културу клуба „Обреновац“, ОШ „Јован
Јовановић Змај“, ПУ „Перка Вићентијевић“, Центар за очување традиције и културе
„Термоелектране Никола Тесла“, Црквени хор Св. Јоаким и Ана.
Манифестација под називом „Новогодишња чаролија“, одржана је 26. децембра у Клубу
„Радана Пупић“ на Аутокоманди, где су чланови клубова излагали своје ручно рађене
новогодишње аранжмане уз музички програм ПАКУД-а.

Служба „Помоћи у кући“
Укупан број корисника службе „Помоћи у кући“ у току 2019. године износи 3.016
корисник, а на дан 31.12.2019. године било је 2.517 корисника ове услуге.
Служба „Помоћ у кући“ носилац је прве лиценце међу пружаоцима дневних услуга у
заједници за пружање услуга помоћи у кући. Лиценца је издата у децембру 2013. године
без ограничења, тј. на период од 6 година. Комплетна документација, процедуре
поступања и стручни поступак усклађени су са Правилником о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне заштите и успешно се примењују већ шест
година. 2019. је поднета комплетна документација, процедуре поступања и стручни
поступак усклађени са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите ради обнављања лиценце.
Правилник о мерилима и критеријумима о учешћу корисника и његових сродника
обавезних на издржавање у трошковима Помоћи у кући и дневног боравка, персоналне
асистенције, привременог смештаја и становања уз подршку („Сл. лист града Београда“
39/2007, 61/2016), одређује партиципативно учешће корисника и њихових сродника у
неким од дневних услуга у заједници.
Пружање услуге помоћ у кући реализовано је на основу индивидуалних и групних
(породичних) решења одељења Градског центра за социјални рад, признавањем права на
регресирану цену услуге од 26,00 динара по сату и последњи пут је усклађена 2006.
године. Установа је подносила надлежном Секретаријату за социјалну заштиту захтев за
усклађивање цене сата услуге сваке године, почевши од 2011. године. Активности услуге
помоћи у кући реализују геронтодомаћице, а њихов рад организују и прате организатори
помоћи у кући. Услуге помоћи у кући пружају се на 14 београдских општина и то:
Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац, Вождовац, Нови Београд, Земун, Стари
град,Чукарица, Раковица, Младеновац, Сопот, Лазаревац и Обреновац. Општине са
највећим бројем примљених захтева за помоћ у кући су Вождовац, Нови Београд и
Раковица.
Према Одлуци о правима и услугама социјалне заштите, услуге помоћи у кући пружају
се три или пет дана у току недеље, у трајању до два сата дневно по лицу, као и у укупном
трајању од три сата за два или више лица која живе у заједничком домаћинству, а
остварују право на помоћ у кући.
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Информативни центар
Инфoрмативни центар за старије је започео са радом у оквиру Пројекта Информативног
центра за старије број: 03061-1310 од 03.06.2011. године, који је реализовала Установа
Геронтолошки центар Београд уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
Информативни центар је намењен одраслим и старијим лицима која имају потребу за
информативним и саветодавним услугама из различитих области, као и члановима
њихових породица и њиховим пријатељима.
Препозната потреба од стране надлежних за овом врстом услуге је један од модела за
бригу о старијим лицима. Поред пружања правовремених и квалитетних информација,
корисницима се обезбеђује и саветодавни рад путем предавања и одговарајућих
радионица. На тај начин омогућава се помоћ старијим лицима и њиховим породицама у
препознавању проблема и могућностима за њихово решавање. Сви телефонски позиви и
лични доласци се евидентирају у електронској форми.
Информативни центар негује социјалну укљученост кроз правно, психолошко, социјално,
здравствено саветовалиште и саветовалиште за исхрану, и иста наилазе на одличан
пријем код корисника. Захваљујући њиховом активном учествовању, постао је
препознатљив по интерактивним радионицама. Оваква врста радионица има за циљ да
подигне ниво информисаности старијих суграђана и омогући њихову практичну примену.
У оквиру психолошког саветовалишта реализоване су радионице на следеће теме:
„Заборавност и деменција“, „Место сигурности- оаза, психичког здравља“ „Стрес, како га
савладати?“, „Асертивна комуникација“, „Не дозволи да те дрога избаци из игре“...
У оквиру саветовалишта за исхрану реализоване су радионице на следеће теме: „Како
ојачати имунитет“,“Житарице и псеудо житарице“, „Фитинска киселина и фитати“,
„Значај зачина у исхрани“, „Хипертензија и исхрана“, „Летњи мени“, „Масна јетра“,
„Витамин Д“, „Пост“ и „Празнична трпеза“
Током одржавања бесплатног здравственог саветовалишта, заинтересованим
суграђанима пружају се како саветодавне тако и услуге мерења крвног притиска и нивоа
шећера у крви, савети о начинима превенирања болести, указивање на факторе ризика,
али и на здраве стилове живота.
У извештајном периоду одржаване су радионице на тему „Саветовалиште- Ентеријер
стана“ (консултације из области градње и ентеријера), као и Радионица- Сусрети
(групни рад, теме које подстичу на изношење личног става и промишљања) у оквиру које
су обрађиване теме: „Унучићи и васпитање“, „Када кажемо- време - мислимо на...?“,
„Од ’’ДА до ’’НЕ’’?“ и „Које су тајне нашег успеха?“
Едукатор, психолог у пензији, одржала је серију предавања о срећи на којима су се
присутни упознали са психолошком дефиницијом среће, разликом између задовољства и
среће, са лажном или псеудо срећом као и са типовима срећних људи.
На иницијативу самих корисника, а у циљу боље социјализације и превенције деменције
старијих, средом се у просторијама Информативног центра одржава радионица 62

конверзација енглеског језика, коју у трајању од сат до сат и по координише волонтерка,
пензионисана професорка енглеског језика. У извештајном периоду одржано је 39
радионица енглеског језика.
У периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године услуге Информативног центра за
старије је користило 5.886 корисника. Према начину контакта телефонским путем
информацију је потраживало 4.891 лица (83,1%), док је њих 995 (16,9%) дошло лично у
просторије Информативног центра.
Највећи број позива је био из Београда 3.486 (59,2%), што је и разумљиво с обзиром на
бројност старих у главном граду, потом из централне Србије њих 1.688 (28,6%) и
Војводине њих 571 (9,7%).
Све старосне структуре су користиле услуге центра - са скоро подједнаком
заступљеношћу је популација старости од 61 до 85 година, док су у мањем броју била
заступљена лица до 65 и изнад 85 година.
Када је у питању полна структура, уочен је већи број позива од стране жена - 3.672
(62,3%) него мушкараца – 2.214 (37,26
Више од трећине корисника се интересује за питања из области социјалне заштите - њих
2.126, односно 36,2% (највише интересовања је било за смештај у установу-414 и услугу
помоћ у кући-198); њих 1.372, односно 23,3%, тражило је информације из области
пензијско-инвалидског осигурања; 714 корисника, односно 12,3% интересовало се за
питања из здравствене заштите; док се 486 корисника, односно 8,62% интерсовало за
правну помоћ. Психолошка подршка је пружена за 219 корисника, односно 10%. Осим
добијања информација телефоном, велики број корисника доласком у Центар користи
саветодавне услуге.

Прилози:
Табела 1
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Табела 2

Табела 3

Развијање капацитета за пружање различитих услуга из социјалне заштите морају да
прате и активности на информисању становништва о правима и могућностима за њихово
коришћење, а овако конципиран Информативни центар за старије даје одговоре на
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питања, пружа подршку и помоћ старима и предлаже решења. Повећањем доступности
информација повезујемо сениоре са услугама и указујемо на ресурсе који могу да им
помогну у свакодневном животу. У оквиру социјалне заштите ствара се амбијент који
омогућава продуктивно, здраво, позитивно и достојанствено старење, путем
институционалних и друштвених механизама којима се подржавају потенцијали старијих
да воде квалитетан живот и доприносе друштву у мери својих могућности и потреба.
Савремени облици заштите старијих лица захтевају специфичне облике организовања,
стручне ресурсе и висока материјална средства. Организовање одговарајуће помоћи и
трајног решења основних проблема старијих захтева познавање њихових потреба и жеља.
Данас систем социјалне заштите има за циљ побољшање информисаности о услугама и
правима из социјалне заштите, развијање мреже институција за помоћ и подршку
старијима кроз различите услуге везане за ову популацију, а све у циљу хуманог старења
и превазилажење социјалне дистанце и изолованости старих. Живећи у овом времену
убрзаног темпа живота, веома је лако уочити виталне проблеме који оптерећују старију
популацију, а један од највећих је чињеница да велики број њих живи само или су
усамљени без обзира на окружење.
Рад на информисању може бити захтеван, али у исто време изазован и мотивишући, кроз
оснаживање и унапређење положаја старијих, указујући на правa која им припадају и
начин њихове заштите.

VII ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Установа Геронтолошки центар Београд је установа социјалне заштите којој је издата
ограничена Лиценца ресорног Министарства у 2013. години, чиме је потврђено да
испуњава одређене услове и стандарде прописане законом и подзаконским актима, како
структуралне тако и функционалне, за обављање делатности. Лиценца је издата за услуге
смештаја у домовима и за услугу помоћ у кући.
Установа Геронтолошки центар Београд је благовремено и у законском року поднела
захтев са неопходном документацијом потребном за издавање трајне лиценце, као и за
издавање лиценце за услугу дневног боравка.
У складу са Законом о социјалној заштити и циљевима и принципима Стратегије развоја
социјалне заштите, Националне стратегије о старењу, Стратегије за смањење
сиромаштва, Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите, Установа је интензивно радила на побољшању услова становања,
смештајних капацитета у оквиру услуге домског смештаја, као и дневних услуга у
заједници, а све у циљу унапређења услова живота одраслих и старијих лица.
Основни проблеми у раду Установе и даље се огледају у изреченој потреби за
инвестиционим улагањима, којима би се услови живота корисника, али и рада
запослених, знатно побољшали.
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