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Уз помоћ Европске Уније, општине
Жабари и Жагубица заједничким
снагама свакодневно помажу старијим
суграђанима
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На „Помоћ у кући“ тренутно рачуна 106 корисника о
којима брине 17 геронтодомаћица и два психолога

ПРАКСА ЗА ПРИМЕР >> НЕГА СТАРИХ У ЖАБАРИМА И ЖАГУБИЦИ

Лепа реч и мало пажње – најважнија мисија

Брига за друге као сталан посао
Користи овог сервиса су вишеструке. Не само да је на
тај начин пружена преко потребна нега старима, већ
је, за сталан посао ангажована 21 особа.

Поштујући највише стандарде социјалне
заштите, а уз финансијску помоћ Европске
уније кроз програм EU Exchange 4, старим
и изнемоглим мештанима Жабара и
Жагубице, свакодневно, у драгоцену помоћ
пристижу геронтодомаћице

И

за дугачког и помало
формалног
назива
пројекта „Изградња
одрживих услуга, послова и организација“, заправо се крије свакодневни рад
за који је потребна истрајност
и племенита душа. Реч је о
једном од најамбициознијих
напора у области социјалне
заштите, а сврха је пружање
помоћи старима.
Овај пројекат је однедавно, знатно олакашао свакодневицу житеља трећег доба у општинама Жабари и Жагубица,
а спроводи се под окриљем ЕУ
и програма Exchange 4.
Најважнији циљ је под-

ршка старима. На ову врсту
помоћи тренутно може
да рачуна 106 корисника. О њиховим свакодневним потребама брине 9
геронтодомаћица у Жабарима и 8 у Жагубици. Ту су
и два психолога и по један
возач у обе општине, чиме
смо желели да пружимо
комплетну услугу, кад год
је то потребно. Ми смо,
познајући досадашњу праксу у Србији, међу првима
који спроводе овакве програме, за шта смо се дуго
припремали,
схвативши
веома озбиљно посао којег
смо се прихватили – каже

И возила за потребе услуге
Како би услуге биле што квалитетније, донатор је
обезбедио и два возила која искључиво служе за
потребе програма „Помоћ у кући“.
председник општине Жабари
Миодраг Филиповић
Ге р о н т о д о м а ћ и ц е
обухваћене
овом

иницијативом су посебно обучене за задатак који им је
поверен. Раде према националним стандардима док ће

пружаоци услуга у Жабарима
и Жагубици лиценцирати услугу код надлежног Министарства што ће бити и додатна гаранција квалитета. Такав
ниво стручности и стандарда
до сада су у Србији достигле
још само две организације.
На њима је да немоћним
суграђанима олакшају сваки
наредни дан и учине им доступним све оно, за шта су,
до недавно сами себи препуштени, били ускраћени.
Оне су ту да негују, набаве
намирнице или лекове, почисте, заложе ватру, али ћете
од оних, којима је помоћ
намењена, најчешће чути да
им је најдрагоценије нечије
присуство. Њима, заправо
треба тако мало, тек понеки
контакт са другим људским
бићем, друштво за кафу, неко
„да се проговори реч“. Сада,
више нису усамљени:
Увек могу да рачунам на
њу, у било које доба. Чим
дође, одмах пита шта треба

да се уради, ја им кажем да
седне – да причамо. Некад
кажем да мало почисти и
тако, али највише значи кад
имаш с неким да проговориш реч, две. Ту је за све што
треба, знам да брзо мора да
иде даље, али лакше ми је
јер ће сутра опет доћи... –
прича о „својој“ Смиљи једна
од бака из Жагубице.
Око оних са тежим болестима
или
проблемима при кретању, има више
ангажовања и тек када видите
колико им значи оваква брига, почнете да се питате како
су уопште живели без помоћи.
За обе општине овај
пројекат је веома важан.
Стицајем околности, имамо велики број старачких
домаћинстава. Ту живе људи
који једноставно не могу
сами да се старају о себи,
рођаци и потомци су далеко, или их нема, а неретко су
и без сталних прихода – каже
Јовица Станојевић, менаџер

Асоцијације за развој општине Жагубица
У овим општинама је
специфична ситуација –
проблем је у томе што велики број мештана ради у иностранству. То има две последице: 33% нашег свеукупног
становништва (што је двоструко више од државног
просека) чине управо стари који су остали, а уједно
њихови млађи чланови
породице нису ту. Има и
случајева где постојећа породична подршка старијем
члану једноставно није
довољна – објашњава Сима
Јевтић, директор Центра за
социјални рад у Жабарима.
Овај програм је заживео
у фебруару и трајаће годину
дана. За то време, Европска
унија обезбеђује већи део
укупних средстава 155.787,74
евра, док ће општине Жагубица и Жабари издвојити
19.254,66 евра. Осим споменутих учесника, значајан је и
допринос Центра за друштвено економски развој из
Јагодине који пружа стручну
подршку развоју социјалних
услуга. План је да се након истека пројекта у 2015. години,
ова пракса настави на терет
буџета општина, уз евентуално суфинансирање од стране
платежно способних корисника.

