
NASTAVAK PROJEKTA „NJEGA STARIH LICA“ 

 

U ponedeljak, 17.02.2014.godine, u zgradi Opštine Danilovgrad 

obavljeno je potpisivanje Ugovora povodom nastavka projekta „Njega starih 

lica u opštini Danilovgrad“ za 2014.godinu. Ugovor su potpisali predsjednik 

Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović, direktorica Zavoda za zapošljavanje 

Crne Gore Vukica Jelić i koordinator Caritas-a Barske Nadbiskupije Marko 

Đelević.  Sastanku, koji je vodila sekretar za opštu upravu i društvene 

djelatnosti Opštine Danilovgrad Jelisavka Burić prisustvovali su i saradnici 

potpisnika Ugovora.  

 

Predstavnik Caritas-a Barske nadbiskupije Marko Đelević je istakao 

zadovoljstvo današnjim potpisivanjem Ugovora za nastavak projekta „Njega 

starih lica u opštini Danilvograd“ za 2014.godinu. Partnerstvo na realizaciji 

ovog projekta traje već tri godine, prije svega na zadovoljstvo 60 korisnika – 

starih osoba u opštini Danilovgrad o kojima brine 6 gerontodomaćica i 

njegovateljica. Projekat podrazumijeva pružanje usluga iz domena medicinske 

njege, opšte njege, pomoći u kući i psihosocijalne podrške. Caritas slične 

aktivnosti realizuje u još šest opština u Crnoj Gori gdje je angažovano oko 70 

izvršilaca. 



Direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) Vukica Jelić je 

napomenula da je ovo uzuzetno značajan projekat za ovu instituciju, koja već 

10 godina realizuje projekat Njege starih lica. Projekat podrazumijeva lokalno 

partnerstvo nadležnih institucija i organizacija, a prije svega lokalnih uprava. 

Kroz ukupno trajanje projekta,  gotovo 1300 starih lica je dobilo usluge. ZZZCG 

će i dalje davati podršku ovom projektu, prije svega kroz prepoznatu potrebu i 

interes korisnika – starih lica. 

Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović se u ime lokalne uprave 

zahvalio partnerima na projektu – Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i 

Caritas-u Barske Nadbiskupije. Opština Danilovgrad pokazuje i kroz ovaj 

projekat brigu o starim licima na području naše opštine, a kroz angažovanje 6 

gerontodomaćica, od kojih 4 finansira Opština Danilovgrad, a po jednu ZZZCG i 

Caritas, servis koji se pruža ovog grupi građana biće na višem nivou. To je 

lokalna uprava prepoznala kao svoju obavezu i istrajaće i dalje na podršci koju 

pruža građanima u trećoj životnoj dobi. Kroz prethodne tri godine bila je 

izuzetna saradnja partnera, a gerontodomaćice koje na terenu pružaju usluge, 

zaslužuju svaku pohvalu, što je i nepodijeljena ocjena korisnika programa.  

Na kraju sastanka, obavljeno je potpisivanje Ugovora o nastavku projekta 

„Njega starih lica u opštini Danilovgrad“ za 2014.godinu, kojim će kroz rad 6 

gerontodomaćica biti obuhvaćeno 60 korisnika – starih lica sa područja 

opštine Danilovgrad. 


