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УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ЈЕ...

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ЈЕ ...

услуга
соци алне
заштите
намењена деци са инвалидитетом
односно сметњама у разво у ради
укључивања у васпитно-образовну
установу, односно школу, до кра а
редовног школовања, укључу ући
завршетак средње школе.

особа ко а пре непосредног
рада са дететом пролази
обуку за личне пратиоце, на
основу ко е на на бољи
начин учи да што савесни е
обавља сво посао. То е
акредитована обука ко а
приказу е важност и
сложеност ове услуге, а
полазнике потпуно асно и
прецизно упућу е у њихов
будући посао.

Сметње у разво у могу бити:
интелектуална ометеност,
оштећења
коштано-зглобног
система
и
неуромишићна
обољења
оштећења вида и слуха и
вишеструке
сметње
ко е
подразумева у две или више
тешкоћа

Прилагођена е потребама сваког
детета по единачно и зависи од
индивидуалног
плана
услуге.
Садржа
услуге
подразумева
свакодневну помоћ у области
кретања,
одржавања
личне
хиги ене, храњења, облачења и
комуникаци е и посредовања у
комуникаци и
са
особама
у
окружењу.

Могућност сваког детета да
редовно упише и похађа школу.
Сво еврсна припрема за живот у
свету у коме има места за све.

Телефони и адресе за додатне
информаци е:

АКТИВНОСТИ ЛИЧНОГ
ПРАТИОЦА СЕ …
планира у и реализу у у складу
са индивидуалним потребама
детета и у складу са сачињеним
индивидуалним планом услуга
за свако дете по единачно, што
укључу е:
Помоћ код куће:
у облачењу, одржавању личне
хиги ене
помоћ при храњењу
припрема књига и опреме за
предшколску установу или
школу
Помоћ у за едници
помоћ у коришћењу градског
превоза
помоћ у кретању
одлазак на места за провођење
слободног времена, укључу ући
културне
или
спортске
активности и друге сервисе
подршке

КАКО ДО УСЛУГЕ?
Захтев за покретање процене
потребе за услугом лични
пратилац може поднети родитељ,
старатељ или институци а
здравствене, образовне или
соци алне заштите.
Уз
захтев
се
доставља
следећа
документаци а.
Извод из матичне књиге рођених за
дете
Фотокопи а личне карте едног од
родитеља,
односно
законског
заступника или старатеља
Потврда
васпитно-образовне
установе, односно школе
Фотокопи а мишљења интерресорне
комиси е
Уверење о пребивалишту односно
боравишту за дете

Општина Ла ковац
Улица: Омладински трг 1
Тел: 014/3433-109
Ме л: opstinalajkovac@gmail.com

Дом здравља Ла ковац
Улица: Светог Саве бб
Тел: 014/3431-237
Ме л: lajkovacdz@gmail.com

Удружење за помоћ особама са
аутизмном ,,BaziMili“,
Улица: Стевана Првовенчаног бр. 2
Тел: 061/1659552
Ме л: udruzenjebazimili@gmail.com

ДЗЦСР ,,Солидарност“ за општине
Љиг, Ла ковац и Мионица
Улица: Во воде Мишића 4
Тел: 014/3431-229
Ме л: zcsrlajkovac@yahoo.com

,,Деца са физичким или менталним
сметњама треба да ужива у пун и
квалитетан живот у условима ко и
обезбеђу у досто анство, унапређу у
самопоуздање и олакшава у њихово
активно учешће у за едници“.

