
ХУМАНАС 
Сервис за нега на стари лица во домашни услови 



Проблем 

• Дали имате потреба од нега на старо лице во 

домашни услови? 

• Дали имате потреба од помош при  извршување на 

секојдневните активности за вашите најблиски? 

• Не сакате вашиот најблизок да биде институционално 

сместен ? 

 

 



Решение на проблемот 

 

ХуманаС -професионален сервис за нега на стари лица  

во домашни услови, кои ги решава вашите проблеми. 



Клиенти 

 

Стари лица над 60 годишна возраст ( активни стари 

лица, со попреченост како и изнемоштени) кои имаат 

потреба од нега од трето лице како и поддршка на 

нивните семејства 

 



Социјална мисија 

 

• Подобрување на општествените процеси и состојби 

преку обезбедување на професионална грижа и нега 

на стари лица во домашни услови  и социјална 

инклузија обезбедувајќи работни места за лицата во 

социјален ризик и долгорочно невработените лица. 

 



Конкурентност 

 

 

• Државни и приватни домови за сместување на стари 

лица  

• Лица кои пружат  нелегална нега во домашни услови 

• Други НВО кои би го развивале ваквиот тип на 

социјални услуги 



Уникатност 

1. Старите лица остануваат подолго во своите домови 

без да имаат потреба од институционално згрижување  

2. Прифатлива цена за старите лица  и нивните 

семејства 

3. Корисниците имаат можност за  избор на динамиката 

и времетраењето на користење на нашите услуги 

4. Располагаме со професионален сертифициран тим 

5. Единствени во Македонија за пружење на ваквиот 

тип на услуги 



Маркетинг и продажба 

 

• Печатени и електронски медиуми 

• Нови медиуми 

• Лифлети, флаери, постери 

• Оганизирање на средби 



Бизнис модел и Финасии 

• Услугата се наплаќа од корисниците, нивните семејства 

или  истата е субвенционирана од страна на ЛС или 

државата 
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Искуство и развој 

• Пионери во унапредување на воинституционалната 

социјална заштита 

• Работа на проблемот од 2009 година  

• Современ сервис кој ќе пониду и нови иновативни 

методи и услуги 



ТИМ 

• Менаџер 

• Одговорно лице за координација 

• Социјален работник 

•  Сертифицирани негуватели/ки 

 

• Дополнителни услуги 

• Психолог 

• Физиотерапевт 

• Транспорт  



Контакт 

ХуманаС- Сервис за нега на стари лица во домашни 

услови 

• humanas@humanost.org.mk 

• www.humanost.org.mk 

• 077 963 672 

• ул.Призрнска бр.50/2, Скопје 

 

Професионална нега во вашиот дом 
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