
Лица со мултиплекс склероза

Палијативна нега

Лица со попреченост

Услуга 1. Нега во домот
Услуга 2. Одмена на семејна грижа

СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ВО ДОМОТ

www.porakanova.org
contact@porakanova.org
046-786-045

Нудиме 
нега и одмена за

вашите најблиски.
 

ПРИЈАВЕТЕ СЕ
ВЕДНАШ!

Лица со Алцхајмерова болест

Стари и изнемоштени лица

Лица во терминален стадиум од својот живот

Пријавете се
веднаш доколку
имате потреба од
услуги во домот.

НИЕ СМЕ ТУКА
ЗА ВАС!



Со социјалната услуга одмена на семејна грижа, се обезбедува одмена, одмор и задоволување на
лични и професионални потреби на лице  кое се грижи за зависен член (старо лице, лице со

попреченост и друго болно и изнемоштено лице) на семејството. Со социјалната услуга на
зависниот член на семејството му се обезбедува краткотрајно згрижување и помош 

во вршење на основните и инструменталните активности од 
секојдневниот живот во домот на корисникот/зависниот член.

Социјална услуга НЕГА ВО ДОМОТ НЕГА ВО ДОМОТ

Корисници на услугата помош и нега во домот се лица  со намален функционален 
капацитет кои не можат сами да се грижат за себе.
- Лица со Алцхајмерова болест, 
- Лица со мултиплекс склероза, 
- Лица во терминална фаза од својот живот-палијативна нега.
Во зависност од степенот на намален функционален капацитет на корисникот на остварување на основни и
инструментални активности  од секојдневниот живот услугата помош и нега во домот од вкупното траење до 80 часа
месечно, од кои до 40 часа услугата се обезбедува за основни активности, како што се одржување на лична хигиена,
облекување, мобилност во домот, хранење, користење тоалет, менување пелени и подлоги во случај на контингенција и
до 40 часа за инструментални активности - поддршка при чистење, посредување на поправки, перење, готвење,
купување, продукти, надворешна мобилност, земање медицинска терапија.

Услуги во домот се услуги за обезбедување помош и нега во 
домот на лице со привремено или трајно намален функционален 
капацитет, со цел овозможување на лицето да продолжи да живее
во сопствениот дом и превенција на потребата од вонсемејна заштита. 

Пријавување:
marina@porakanova.org 
070-727-490

ОДМЕНА НА
СЕМЕЈНА ГРИЖА

Социјална услуга ОДМЕНА НА СЕМЕЈНА ГРИЖА

Пријавување:
stefan@porakanova.org 
070-967-231

Корисник на социјалната услуга е лице кое се грижи континуирано во 
последните шест месеци за зависно лице во семејството, кое има потреба 
од одмена во грижата, одмор и задоволување на лични и професионални

потреби, најмногу 15 дена во текот на една календарска година.
 

Потенцијални корисници на услугата:
- Стари и изнемоштени лица

- Лица со попреченост (од 6 до 65 годишна возраст)
- Лица со интелектуална попреченост

- Лица со Алцхајмерова болест и мултиплекс склероза
- Лица во терминален стадиум од својот живот

 


