
Министарство финансија - Сектор за уговарање
  и финансирање програма из средстава ЕУ  

Министарство за рад, запошљавање,
 борачка и социјална питања

Пројекат: 

ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМА И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 
ОПШТИНИ БАЧ

ВЕШЕРНИЦА У БАЧУ –
УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША 

Ова брошура је произведена уз помоћ Европске уније. Садржај 
ове публикације је искључиво одговорност Општине Бач и не 
може се на било који начин одражавати став Европске уније.

Информације и пријаве у вези са 
услугом помоћи у кући за старе и 
особе са инвалидитетом, можете 

добити у:

Центру за социјални рад Бач

Ул. Бачка 4, Бач

тел. 021/770-251

е-пошта: bac.csr@minrzs.gov.rs

Вешерница се налази на адреси:

Трг др Зорана Ђинђића 8 

(Занатски дом), Бач

Све информације у вези са услугом 
вешернице могу се добити лично на 
адреси вешернице или на телефон: 

064/8511953

Пројекат спроводи
Општина Бач

Пројекат финансира
Европска унија



О Пројекту
Социјална политика, а посебно социјална заштита 
и социјална инклузија представљају неке од најва-
жијих елемената који су предмет подршке Европске 
уније у настојањима да се у локалним заједницама 
у Србији унапреде вредности као што су једнакост, 
солидарност, толеранција, поштовање основних 
људских права, право на пристојан живот и право 
на адекватну социјалну заштиту, пре свега угроже-
них и маргинализованих категорија становништва. У 
складу са напред наведеним принципима, у општи-
ни Бач се спроводи пројекат ‚‘Помоћ у кући старима 
и особама са инвалидитетом‘‘ који финансира Ев-
ропска унија кроз програм развоја ефикасних ус-
луга у области образовања и социјалне заштите на 
локалном нивоу. Значајну улогу у спровођењу овог 
пројекта има Центар за социјални рад Бач, партнер 
на пројекту, који води рачуна о томе да пружене 
услуге у оквиру пројекта буду у складу са важећим 
стандардима и да сви заитересовани корисници до-
бију одговарајуће информације и помоћ.

У циљу унапређења услуге социјалне заштите на ло-
калном нивоу која ће омогућити веће укључивање 
и самосталнији живот наших најугроженијих суг-
рађана, пре свега старих особа и особа са инвали-
дитетом, Општина Бач је, у партнерству са Центром 
за социјални рад, покренула пројекат ‘’Помоћ у кући 
за старе и особе са инвалидитетом’’ у оквиру којег 
је, између осталог, предвиђено покретање услуге 
прања и пеглања веша за кориснике услуге помоћи 
у кући али и за друге категорија становништва у на-
шој општини.

Вешерница у Бачу је прва перионица веша у општини 
Бач која је, пре свега, намењена корисницима услу-
ге помоћи у кући (стари и особе са инвалидитетом) 
али и свим осталим грађанима, предузетницима, 
установама и другим субјектима који имају потребе 
за овом услугом.
Пружамо услуге прања, сушења и пеглања веша са 
професионалним машинама и у хигијенским усло-
вима. Веш се суши у професионалним сушарама, 
пажљивим одабиром температуре сушења и вре-
мена сушења, у зависности од врсте веша и крајње 
обраде.Такође, за кориснике услуге помоћи у кући 
обезбеђујемо превоз веша до и из вешернице.

Капацитети перионице су од 5 до 10 кг тако да 
можете опрати и велике ствари ( ћебад, јоргане, 
јастуке......), као и веће количине ствари  приликом 
сезонских промена. 

Локација вешернице
На локацији Трг др Зорана Ђинђића број 8 у Бачу 
(Занатски дом) налази се овај тако потребан сервис 
за све оне који своју одећу и други веш желе опрати 
негде даље, сезонски опрати постељину или једнос-
тавно повремено користити овај сервис за прање, 
сушење и пеглање веша.

Како до чистог веша у нашој и вашој ве-
шерници?
Први корак до чистог веша је да нас контактирате 
и закажете термин доласка који вама одговара 
(само за старе особе и особе са инвалидитетом). 
То можете урадити врло лако, путем телефона: 
064/8511953 или се можете обратити/пријавити 
вашој геронтодомаћици која вас посећује.

Затим следи преузимање веша. Наш превоз ће 
бити на вашој адреси тачно у време договора и на 
тај начин вам омогућити лакши приступ овој услу-
зи. Ваше је само да нас позовете. Ова услуга важи 
само за старе особе и особе са инвалидитетом и 
кориснике услуге помоћи у кући. Остале катего-
рије становништва и правних лица сами довозе 
веш до вешернице.

У процесу прања и сушења користимо профе-
сионалне и полу-професионалне машине. Сваки 
комад веша пажљиво третирамо квалитетним 
препаратима. 

Пеглање се врши савременим професионалном 
пеглом на којој раде обучени радници. Испеглан 
веш се пажљиво савија и пакује према вашим за-
хтевима.

Достављањем сређеног, уредно упакованог и ми-
ришљавог веша на Вашу кућну адресу у термину 
који вама одговара заокружујемо нашу услугу. 
Тиме вас ослобађамо обавезе да веш преузмете и 
омогућавамо да у најбољем стању дође до ваших 
ормара. Ова услуга важи само за старе особе и 
особе са инвалидитетом и кориснике услуге по-
моћи у кући. Остале категорије становништва и 
правних лица сами преузимају веш у вешерници.


