МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ДЕТЕ
У ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ

Стамбени простор хранитељске
породице треба:
-

да је у насељеном месту где су развијене саобраћајне и друге везе и
комуникације;

-

да је прикључен на електричну и телефонску мрежу;

-

да је прикључен на јавну водоводну мрежу, односно да је обезбеђено
снабдевање хигијенски исправном текућом водом;

-

да је прикључен на јавну канализациону мрежу или прописно изграђену
септичку јаму;

-

да је обезбеђено грејање;

Соба за дете
6 м2 по детету, посебан лежај, две постељине, јастук, два ћебета, радни сто, полица
за књиге, орман за гардеробу и обућу, огледало, колица за бебу, грејно тело.
У опремању собе
мишљење се поштује.

учествује

дете

и

његово

Исхрана детета
Дете до годину дана има 6 оброка дневно, остала деца 5 оброка.

Исхрана је разноврсна,
потребама детета.

прилагођена

узрасту

и

Заштита здравља детета
Редовно вакцинисање и контролисање здравља детета код педијатра,
стоматолога, специјалиста, као и набавка ортопедских помагала, лекова и осталог
потребног за његово здравље.
негује.

Кад је дете болесно хранитељ треба да буде поред њега и адекватно га

За време болести
адекватну негу детета

детета

хранитељи

обезбеђују

Одећа и обућа за дете
Дете у зависности од пола и узраста треба да има најмање:
пиџаме – 2; доње рубље – 7; чарапе – 7; панталоне – 2; хаљине – 2; летње
панталоне – 2; блузе – мајице – 6; летње сукње – 2; капут-јакну – 1; џемпер
– 2; јакна за пролеће – 1; капа, шал, рукавице – по 1; тренерка – 1; собне
патике, папуче – 1; спортске патике – 1; сандале – 1; ципеле – 1; чизме – 1;
пешкира – 4.
У куповини одеће и обуће учествује дете и његово
се мишљење поштује.

Средства за личну хигијену детета
-

паста за зубе; четкица за зубе; дезодоранс; сапун; шампон за косу; шампон за
купање; крема за лице; хигијенски улошци за девојчице; прибор за бријање
за дечаке; крема за ципеле; прибор за нокте; четка, чешаљ за косу.

У куповини средстава за личну употребу
учествује дете и његово се мишљење поштује.

Средства за васпитање и образовање детета
У складу са узрастом и дететовим интересовањима и талентима свако дете
треба да има: адекватне играчке; уџбенике и школски прибор; лектиру и друге књиге;
школску торбу; реквизите за спорт и рекреацију; инструменте за развој талената,
улазнице за културне и спортске манифестације.
Хранитељи су у обавези да редовно одлазе на родитељске
састанке у вртић, школу, прате рад детета и помажу му
да савлада школско градиво и развија своја интересовања и
таленте

Џепарац детета
дете школског узраста добија џепарац који служи за
задовољавање његових личних потреба.

