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  СТАРИМО С ЉУБАВЉУ
  

При Геронтолошком центру Београд, 1987. године, основана је Пословна јединица Дом
пензионера Младеновац. Одлуком Владе РС од  01.09.2002.године основан је
Геронтолошки центар Младеновац. Капацитет Установе је 310 места. Установа
располаже двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама за смештај
независних, полузависних и зависних корисника.      Објекат је лоциран у ширем центру
града, у мирном крају,  уз бању ,,Селтерс“. Централни   објекат је павиљонског типа,
спратност Р + 2. Располажемо великим двориштем са шетним стазама. У објекту раде
продавница и бифе. Капацитет централног објекта је 240 места. 1998. године изграђен
је тзв. избеглички објекат кога чине 6 засебних кућица.
Установа запошљава 134 радника. Нашим корисницима обезбеђујемо становање, услуге
социјално-психолошког рада, услуге исхране, комплетну здравствену заштиту и негу,
физикалну терапију, културно-забавне, радно окупационе и функционалне активности.
Стручни радници Установе улажу доста напора и труда да се живот корисника у
Установи хуманизује, осмисли и да сваки корисник буде  укључен у различите
активности, а све у зависности од њихових индивидуалних  потреба, преосталих радних
способности и интересовања.
Многе  културно-образовне, радно-окупационе и спортско-рекреативне активности имају
за циљ да обогате и оплемене личност, да наше кориснике учине задовољнијим и да им
помогну у адаптацији на домске услове живота.
Установа, већ традиционално организује, две манифестације: ,,Пролећница златног
доба“, која окупља кориснике  из других геронтолошких центара широм Србије и
,,Шампиони старости и старења“ у оквиру обележавања месеца октобра – месеца
солодарности са старима. Пригодним програмима обележавају се државни и верски
празници – Нова година, Божић,   Дан Државности који је уједно и крсна слава
Установе, Ускрс, Међународни дан старих и др. Једном месечно се организују
рођенданске прославе за све оне који су рођени у том месецу, са скромним поклонима за
њих и забавним програмом, концерти КУД-ова, дружења са члановим клубова за
старије, са најмлађима из вртића ,,Бреза“ и приредбе деце школског узраста,
одржавање литургија и духовних разговора са свештеницима. Излети и дружења са
корисницима из других домова, као и посете манастирима, су једна од најомиљенијих
активности наших корисника, а реализују се неколико пута током године.
У перспективи је отварање дневног боравка за старије у оквиру Установе, као  једне од
недостајућих услуга ванинституционалне заштите на територији Градске општине
Младеновац.

  ДОЂИТЕ ДА СТАРИМО С ЉУБАВЉУ И ЗАЈЕДНО ДОЧЕКАМО СТОТУ!
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