Службен весник на РМ, бр. 113 од 29.07.2014 година

20141133452
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 89 став 6, а во врска со член 139 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 - ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА
СТАРИ И ВОЗРАСНИ ЛИЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема,
стручни кадри и средства за основање и започнување со работа на установа за социјална
заштита - дневен центар за стари и возрасни лица.
Член 2
Од страна на дневниот центар за стари и возрасни лица (во натамошниот текст:
дневниот центар) се обезбедуваат услуги од социјална заштита за најмногу до 50
корисници, услуги во вид на дневен престој, исхрана, лична и општа хигиена, како и
услуги за организација на слободното време преку организирање на работни, културни,
забавни и други активности.
I. ПРОСТОР
Член 3
За работата на дневниот центар се обезбедува простор во населено место или во
близина на населено место со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура.
Член 4
Објектот на дневниот центар треба да е приклучен на постоечката инфраструктура во
населеното место, со што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички услови.
Дневниот центар обезбедува телефонски број за контакт со корисниците.
Член 5
До влезот на објектот на дневниот центар треба да има целосен и слободен пристап без
архитектонски бариери како за корисниците, така и за превозни средства.
Член 6
Просториите на дневниот центар по правило се наоѓаат на приземје.
Ако просториите се наоѓаат на кат, тогаш скалилата треба да бидат со висина најмногу
до 14 см.
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Член 7
Вратите во дневниот центар треба да бидат без прагови и да бидат широки најмалку
90 см.
Влезната врата треба да се отвора кон надвор.
Ходникот треба да овозможува лесен пристап до заедничките простории.
Во дневниот центар се поставаат знаци кои ги означуваат итните излези во случај на
пожар или друга вонредна состојба.
Просториите треба да имаат прозорци кои обезбедуваат природна светлина.
Подот во дневниот центар е обложен со материјал кој не се лизга, лесен за
одржување, со помалку споеви.
Во ходникот се вградуваат држачи за потпомогнато движење на височина од 90 см од
подот.
Член 8
Дневниот центар обезбедува заеднички простории: просторија за дневен престој,
трпезарија и санитарно - хигиенски простории.
Просторијата за дневен престој може да претставува една единствена просторија, со
површина од најмалку 25 м².
Просторијата за трпезарија претставува единствена просторија, со површина од
најмалку 15м².
Во дневниот центар може да има и просторија за одржување на лична хигиена на
корисниците (потстрижување и бричење).
Заедничките санитарно-хигиенски простории имаат:
- претпростор за миење раце на корисниците (мијалник) и по една ВЦ кабина одделно
за машки и женски лица;
- простор за лична хигиена со туш кабина прилагодена на потребите на корисниците.
Во бањата се вградуваат држачи на висина од 90 см од подот;
- простор за хигиена на облеката опремен со машина за перење до 5 кгр и
- одвоен санитарен јазол за вработените во дневниот центар.
Подовите и ѕидовите во санитарно-хигиенските простории треба да бидат обложени со
керамички плочки.
Член 9
Во дневниот центар се обезбедува една просторија за стручниот кадар, во која се чува
службената документација, со површина од најмалку 12 м2.
Кујната во дневниот центар може да биде дистрибутивна со површина од најмалку 10
м² или сопствена со површина од најмалку 15 м².
Ако дневниот центар има сопствена кујна каде што се подготвува топлиот оброк, се
обезбедува и простор кој се користи како прирачен магацин за чување на храна, со
површина од најмалку 2 м² .
Подовите и ѕидовите во сопствената кујна со прирачен магацин и дистрибутивната
кујна се обложени со керамички плочки.
Член 10
Дневниот центар обезбедува температурата во просториите да се одржува од 18 до 23
степени целзиусови.
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II. ОПРЕМА
Член 11
Опремата во дневниот центар е изработена од материјал со заоблени рабови и лесен за
одржување, и тоа:
- ходникот се опремува со закачалка, гардеробер, огласна табла и место за пошта;
- трпезаријата се опремува со најмалку три маси и дванаесет трпезариски столици;
- просторијата за дневен престој се опремува со најмалку три клуб маси, дванаесет клуб
столици, витрина за чување на литература и други материјали за организирање на
работни, културни и други активности, ТВ приемник, и
- административната просторија се опремува со работна маса со столица, гардеробер
и административен орман.
Член 12
Дневен центар, кој има дистрибутивна кујна, треба да има:
- неутрална маса
- маса за цедење
- висечки елементи
- мијалник за садови ½
- сервисна количка
- бојлер од 10 л.
- фрижидер за домаќинство 250 л.
- шпорет за домаќинство ¼
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Дневен центар, кој има сопствена кујна треба да има:
- неутрална маса за леб
- неутрална маса за прибор
- висечки елементи
- мијалник за садови ½
- мијалник за раце
- бојлер од 50 л.
- фрижидер за одржување 250 л.
- фрижидер за длабоко замрзнување 350 л.
- шпорет ¼
- машина за миење садови
- аспиратор
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Дистрибутивната или сопствената кујна во дневниот центар треба да има и ситна
опрема (плехови, тенџериња, чинии, лажици, виљушки, ножеви и др).
Опремата во кујната и приборот за јадење се изработени од цврст и отпорен материјал
кој не е подложен на корозија и е лесен за одржување.
III. СТРУЧНИ КАДРИ
Член 13
Дневниот центар вработува најмалку еден социјален работник.
Дневниот центар вработува најмалку две лица геронто-домаќинки.
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Ако дневниот центар дава услуги во домот на корисникот, една геронто-домаќинка
може да работи со најмногу до пет корисници во текот на еден ден.
Дневниот центар обезбедува едно лице за одржување на хигиена.
Дневниот центар, во кој самостојно се приготвува храна за корисниците, треба да има
најмалку еден готвач и најмалку еден помошен персонал за во кујна.
Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 10-5891/1
21 јули 2014 година
Скопје

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