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 Dana 08.04.2015. 

godine u Opštini Danilo-

vgrad je potpisan Ugovor 

o realizaciji javnog rada 

„Njega starih lica u opštini 

Danilovgrad“. Ugovor su 

potpisali predsjednik 

Opštine Danilovgrad Bra-

nislav Đuranović, direkto-

rica Zavoda za zapošljava-

nje Crne Gore Vukica 

Jelić i koordinator Caritas 

Barske Nadbiskupije Ma-

rko Đelović, u prisustvu predsjednika Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodraga 

Đurovića, potpredsjednika Opštine Danilovgrad Zorana Boškovića i saradnika.  

 

 Direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Vukica Jelić izrazila je 

zadovoljstvo potpisivanjem Ugovora kojim će se realizovati značajan posao, kao 

što je njega starih lica u opštini Danilovgrad. Istakla je da Opština Danilovgrad, 

Zavod za zapošljavanje CG i Caritas Barska Nadbiskupija realizuju projekat od 

2006. godine, koji podrazumijeva brigu o starim licima u njihovim domovima, 

odnosno bavi se ranjivim grupama u lokalnoj sredini. Istakla je da će biti upošljeno 

6 gerontodomaćica, od kojih će Opština Danilovgrad finansirati 4, dok će Zavod i 

Caritas finansirati po jednu gerontodomaćicu. Naglasila je da se značaj ovog 

projekta ogleda i u tome što se pruža neophodna pomoć starim licima koja su u 

stanju socijalne potrebe i lošeg zdravstvenog stanja, te da je važno da se o istima 

brine u njihovim domovima, gdje imaju svakodnevnu pažnju i pomoć.  

 

 Koordinator Caritas Barske Nadbiskupije Marko Đelović je ukratko upoznao 

prisutne sa uslugama koje se pružaju starim licima u okviru ovog projekta, a to su 

sitna medicinska njega, opšta njega, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, koje će 

u narednom periodu obavljati 6 osoba profila gerontodomaćica i njegovateljica. 

Takođe, istakao je da projekat predstavlja adekvatan model i odgovor na potrebe 

starih osoba u lokalnim zajednicama.  

 



 Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović je ukazao na značaj 

realizacije projekta „Njega starih lica u opštini Danilovgrad“ obzirom da Opština i 

putem navedenog projekta pruža adekvatnu pomoć i pokazuje brigu o starim 

licima. Istakao je da će Opština Danilovgrad finansirati 4 od ukupno 6 

gerontodomaćica, koje će pružati usluge na terenu za 82 korisnika. Takođe, izrazio 

je zahvalnost Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i Caritas Barskoj Nadbiskupiji na 

nastavku uspješne saradnje u realizaciji ovog projekta. 

 


