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Сврха дневног боравка 

 

Сврха услуге дневног боравака састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у властитој 

социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и 

вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот. 

Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз потребан надзор, 

задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност 

ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. 

Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка изван 

породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима. 

Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим 

временским периодима. 

 

Визија и мисија 

Визија удружења је изградња инклузивне заједнице која препознаје и задoвoљава потребе особа 

са инвалидитетом. 

Мисија удружења је унапређење процеса инклузије у општини Бачка Топола кроз развој услуга 

за особе са инвалидитетом. 

 

Начела која су смернице у раду дневног боравка 

 

- Начела поштовања интегритета и достојанства корисника 

- Начело забране дискриминације 

- Начело најбољег интереса корисника 

- Начело најмање рестриктивног окружења 

- Начело ефикасности 

- Начело благовремености 

- Начело унапређења квалитета рада 

- Начело јавности рада 

- Начело доступности и индивидуализације 

 

Циљеви дневног боравка 

 

Општи циљ: 



 

 

Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом, њихових породица као и сензибилисање 

заједнице за разумевање, прихватање, вредновање и стварање једнаке шансе за све грађане у 

општини Бачка Топола. 

Посебни циљеви:  

- Развој услуге која доприноси укључивању соба са инвалидитетом у свакодневни живот заједнице, 

развој њихових капацитета и веће самосталности. 

- Пружању подршке породицама особа са инвалидитетом како би одржали породично јединство и 

квалитет породичног окружења. 

- Развој капацитета пружаоца услуге као и свих укључених социјалних актера кроз континуирано 

унапређење и развој одрживе услуге. 

- Промоција концепта социјалне инклузије кроз планиране и осмишљене акције усмерене ка 

локалној заједници. 

 

Циљна група корисника 

 

 Услуга је намењена одраслима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним  

тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, и подршком у одржању и развијању 

потенцијала са степеном потребне подршке I-IV. 

Степен подршке одређује се с обзиром на целокупно индивидуално функционисање 

корисника и врсте потребне помоћи, у односу на: 

1) способност непосредне бриге о себи; 

2) учествовање у активностима живота у заједници. 

Подршка I степена - значи да корисник није способан да се самостално брине о  себи и укључи 

у активности дневног живота у заједници, због чега му је потребно физичко присуство и 

континуирана помоћ другог лица. 

Подршка II степена - значи да корисник може да брине о себи и да се укључи у активности 

дневног живота у заједници уз физичко присуство и помоћ другог лица. 

Подршка III степена - значи да корисник може да брине о себи и да се укључи у активности 

дневног живота у заједници, али му је услед недовољно развијених знања и вештина потребан 

надзор и подршка другог лица. 

Подршка IV степена - значи да корисник самостално, односно уз подсећање, може да обавља 

све животне активности. 

 
Активности услуге дневног боравка 

 



 

 

Активности услуге дневног боравка усмерене су ка развијању и очувању потенцијала 

корисника, односно припреми корисника за одржив независан живот. 

Активности услуге дневног боравка реализују се у складу са сврхом услуге, карактеристикама 

корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и у складу са проценом 

потреба корисника, обухватају једну или више следећих активности: 

1) подршку у изградњи и одржавању позитивних односа са одраслима и децом; 

2) подршку у учењу, одржавању и развијању контакта са надлежним органима јединице локалне 

самоуправе; 

3) организовање радно-окупационих, односно едукативних активности, које подстичу развој нових 

знања и вештина; 

4) развијање метода рада који охрабрују учествовање корисника у активностима у заједници; 

5) организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника; 

6) организовање пригодних културно-забавних садржаја у оквиру дневног боравка, односно 

омогућавање корисницима да присуствују активностима у заједници; 

7) развој вештина за препознавање и решавање проблема; 

8) развој комуникационих вештина; 

9) развој вештина за самозаштиту; 

10) развој вештина и знања потребних за живот у заједници; 

11) рехабилитационе и терапијске активности; 

Програмске целине реализују се кроз дневни, недељни и месечни ритам активности којима се 

дефинише: 

- распоред дневних активности 

- недељне и месечне активности 

- реализација индивидуалног програма услуге за сваког корисника. 

Све активности у дневном боравку се реализују на основу Годишњег програма рада и 

подразумевају вишечасовни боравак корисника у безбедном окружењу под надзором стручних 

радника. Рад се одвија групно и индивидуално у складу са процењени потребама корисника. 

 

Кадровски услови услуге 

 

Број стручних радника и сарадника непосредно ангажованих у раду са корисницима услуге 

дневног боравка за одрасле са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама: 

- руководилац организације, 

- један стручни радник, 

- два сарадника за капацитет до десет корисника.  

 



 

 

 

у Бачкој Тополи,  

 

Скупштина  

Хуманитарног друштва Бетхесда 

 


