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20141133451
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 89 став 6, а во врска со член 147 од Законот за социјалната заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14 и 44/14) министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ПРОСТОР, ОПРЕМА,
СТРУЧНИ КАДРИ И СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ
СО РАБОТА НА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА ДАВАЊЕ
ПОМОШ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема и
стручни кадри за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита центар за давање помош во домашни услови на лица со умерена, тешка и длабока
ментална попреченост, изнемоштени стари и други возрасни лица.
Член 2
Од страна на центарот за давање помош во домашни услови (во натамошниот текст:
центарот) на корисниците им се обезбедуваат услуги во вид на исхрана, набавка на храна,
готвење, лична хигиена, хигиена на домот, одржување на постелнина и облека,
облекување, давање на стручна, советодавна и психо – социјална подршка на старите лица
од страна на стручен тим (социјален работник, правник, лекар).
I. ПРОСТОР
Член 3
За работата на центарот се обезбедува простор во населено место или во близина на
населено место со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура.
Член 4
За обезбедување на услугата за давање на помош во домашни услови, центарот
обезбедува:
- просторија за прием на странки,
- просторија за вработените,
- просторија за водење и чување на документација,
- санитарен јазол,
- просторија за гардероба за персоналот,
- просторија за чување на апаратите, приборот и средствата за перење, чистење и
дезинфекција.
Во зависност од содржините за кои се наменети, одделни простории од ставот 1 на овој
член можат да бидат повеќенаменски.
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Член 5
Центар, кој обезбедува услугата за подготовка и доставување на храна, обезбедува
соодветен простор за кујна во која се врши: груба подготовка и фина подготовка на храна
(месо, зеленчук, овошје), термичка обработка на храна, подготовка на слатки, миење на
садови, како и прирачен магацин за издавање на прехранбени производи со површина од
најмалку 15 м².
Член 6
Центар, кој обезбедува услугата за перење и пеглање на облека, обезбедува просторија
за прифаќање на нечистата облека и сортирање, перење, сушење и пеглање, со површина
од најмалку 15 м².
II. ОПРЕМА
Член 7
Просториите на центарот се опремени со канцелариски мебел, административен орман
за чување на евиденција и документација и телефон со автоматска секретарка.
Просторијата за оставање на работната облека, обувките и личните работи на секој
работник е опремена со орман/гардеробер.
Просторијата за подготовка и приготвување на храна е опремена со:
- шпорет 1/4
1
- мијалник 1/3
1
- бојлер 50 литри
1
- фрижидер за одржување од 250 литри
1
- фрижидер за длабоко замрзнување од 350 литри
1
- неутрални маси или висечки плакари за прибор со минимална димензија од најмалку
120 сантиметри
1
- неутрални маси или висечки плакари за леб со минумална димензија од најмалку 120
сантиметри
1.
Просториите за перење и пеглање треба да поседуваат машина за перење на алишта од
5 кгр, пегла, даска за пеглање на облека и постелнина а просторот за складирање на
нечистата и чистата облека треба да биде опремена со полици.
Просторијата за чување на апаратите, приборот и средствата за перење, чистење и
дезинфекција, треба да е опремен со ормани или полици.
За обезбедување на помош во домашни услови се обезбедува и опрема и помошни
средства како што се: термоси за храна со херметичко затворање за доставување на готови
јадења во домот, маса за сервирање на храната во кревет, шишиња за носење на вода и
средства за миење на садови, хигиенски прибор за одржување на личната хигиена на
корисникот и средства за перење и капење, фен за коса, прибор за чешлање и маникир,
апарати за бричење, штици за пеглање, правосмукалки, метли, хигиенски ракавици и друг
прибор и средства за одржување на хигиената во домот и миење на садови.
За доставување на готово јадење во домот на корисникот центарот обезбедува возило за
транспорт.
Вработените во центарот носат препознатлива работна облека.
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III. СТРУЧНИ КАДРИ
Член 8
За давање на услуги до 50 корисници, центарот треба да има вработено најмалку еден
социјален работник, кој може да ги обавува и работите на координатор на центарот. За
секои наредни 50 корисници, дополнително се обезбедува уште по едно стручно лице
(социјален работник, психолог).
Член 9
Центарот вработува најмалку едно лице геронто-домаќинка вработено, кое може да
работи со најмногу до пет корисници во текот на еден ден.
Член 10
Центарот обезбедува најмалку едно лице за одржување на хигиената на просториите на
центарот.
Член 11
Доколку центарот обезбедува услуга на подготовка и доставување на приготвена храна
треба е да има најмалку:
- еден готвач (ВКВ/ССС);
- едно лице помошен персонал во кујна, и
- возач.
Член 12
Доколку центарот обезбедува услуга за перење и пеглање на облека треба е да има едно
вработено лице за перење и пеглање.
Член 13
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 10-5892/1
21 јули 2014 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.
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