Позив за новинаре
ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ - ШТА И КАКО?
У понедељак 21. септембра 2009. године, у 10:00 часова, у Његошевој 77 у организацији
Геронтолошког друштва Србије и општине Врачар, одржаће се први едукативни семинар:
Модернизација услуга заштите старијих особа
ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ, ШТА И КАКО?
На семинару ће бити представљен едукативни програм за персоналне асистенте за старије особе.
Семинар је намењен свим професионалцима који раде у јавним установама и цивилним
организацијама, а баве се заштитом старијих, али и незапосленим лицима евидентираним у
Националној служби запошљавања како би се упознали са способностима, вештинама, задацима и
улогама персоналног асистента.
У сарадњи са Геронтолошким друштвом Србије, на територији општине Врачар у току је
спровођење пројекта „Унапређење стандарда ванинституционалне заштите старих кроз развој
услуга персоналног асистента на територији општине Врачар“. Основни циљ је подршка
развоју и увођењу иновативних и савремених приступа обезбеђивању помоћи и подршке
вулнерабилним старијим грађанима и то кроз промоцију, успостављање и развој услуга
персоналног асистента за старе.
Персонални асистент може да одговори на комплексне потребе старије популације или лица са
посебним потребама, јер поред помоћи у обављању свакодневних активности, пружа и подршку у
очувању свих облика животне активности - социокултурним, интелектуалним и физичким
активностима. Тиме услуге персоналног асистента превазилазе стандарде услуга медицинске
сестре и геронтодомаћице.
Промоција и подршка развоју и успостављању услуга персоналног асистента за старе представља
подршку општине Врачар социјалној инклузији старијих особа са проблемима функционалне
зависности, што су основни циљеви реформе система социјалне заштите. Општина Врачар је на
овај начин направила још један корак напред ка модернизацији збрињавања и бриге о старијим
особама.
Семинар „Персонални асистент – шта и како“ похађаће и десет геронто домаћица које су прошле
године пружале помоћ у обављању свакодневних активности врачарским сениорима. Прошле
године геронто домаћице су обилазиле 126 Врачараца којима је била потребна њихова помоћ и
подршка.

Општина Врачар, као једна од три београдске општине са најстаријим становништвом, наставља да
подржава спровођење пројеката и активности чији је циљ брига за старије суграђане. Од 1. октобра
наставља се и пројекат Подршка и помоћ за врачарске сениоре.
По завршетку овог семинара и геронто домаћице које ће од 1. октобра поново пружати услуге
старијим Врачарцима биће оспособљене и за улогу персоналног асистента, чиме ће њихова услуга
бити још квалитетнија.
Позивају се сви Врачарци који су старији од 60 година, живе сами и слабијих су материјалних
примања да се позивањем Кол центра на број 360 - 2 - 380 до 1. октобра пријаве за бесплатну
помоћ у кући коју пружају геронто домаћице. Помоћ геронто домаћица обухвата: набавку
намирница, припрему оброка, помоћ у одржавању личне хигијене, чистоћи стана, помоћ у
задовољавању елементарних потреба за кретањем, обављању послова у поштама, банкама и
апотекама. Средства су обезбеђена за наредних шест месеци, чиме је омогућена помоћ у кући
током зиме, када је због хладноће и поледице и најпотребнија.
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