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Пројекат „Треће доба у породици“  
 

Град Краљево у сарадњи са удружењем грађана „Полет“ и Центром за 
социјални рад Краљево, уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење 
сиромаштва Владе Републике Србије и Владе Швајцарске, реализује пројекат „Треће 
доба у породици“.  

Пројектом су планиране три групе активности – проширење обима услуге 
привремени смештај у кризним ситуацијама тј. развој ургент хранитељства и 

унапређење и проширење обима пружања услуге помоћ у кући, као и даље 
унапређење мултисекторске сарадње. Пројекат се реализује на подручју  
Студенице, Лопатнице, Ласца, Витковца, Закуте, Бапског Поља.  

Донатор је за реализацију пројекта одобрио 2.748.973,28 динара.  
Према речима помоћника градоначелника за питања из области људских 

права Милуна Јовановића, реализација пројектних активности започела је 1. јуна 
прошле и трајаће до 31. маја ове године.  

„Пројекат је усмерен на повећање социјалне укључености и квалитета 
живота старијих суграђана у руралним подручјима Краљева. Старим и изнемоглим 
лицима, која су и дислоцирана од центра града, пружа се одређена подршка, помоћ. 
Учешће града Краљева је кроз рад свих оних који су укључени у реализацију 
пројекта“, каже Јовановић.  

Пре реализације пројекта урађено је обимно истраживање шта је старим 

лицима у удаљеним руралним подручјима, који често остају потпуно сами, 
најпотребније. Како истиче Соња Јаћовић, из удружења „Полет“, старији од 65 
година у удаљеним односно рубним сеоским срединама, којима су чак и прве 
комшије на неколико километара, често остану сами, немоћни, угрожени... Неке 
њихове егзистенцијалне потребе не могу буду задовољене, посебно у зимским 
месецима. Нису у могућности да дођу до продавнице, купе основне животне 
намирнице, дођу сами код лекара, купе лекове... Поред тога, како истиче, у складу 
са традиционалним вредностима, не желе да напусте своја огњишта, домове у 

којима су рођени и у којима су провели цео живот, тако да су чак „спремнији да 
буду животно угрожени него да буду смештени изван свог места, рецимо у 
геронтолошке центре“.  

„Део пројекта је био да се регрутује један број ургент хранитељских 
породица управо у близини или на самој територији села у којима живе наши 
остарели суграђани. Програм је помогао и да се регрутује одређен број 
геронтодомаћица – за услугу помоћ у кући, коју препознаје одлука града Краљева о 
социјалној заштити“, каже Соња Јаћовић објаснивши: 

„Са тих територија се регрутују жене које су прошле акредитовану обуку за 
геронтодомаћице. Стара или изнемогла особа има могућност да брзо и лако добије 
подршку – да јој се достави храна, лекови и друге егзистенцијалне потрепштине, да 
се има увид у то да ли редовно узима терапију. Нова услуга је психосоцијална 
подршка, зашта је пет геронтодомаћица прошло посебну обуку, будући да је 
истраживање на терену показало да стари људи имају велику психолошку потребу 
за разговором, да са неким поделе и размене емоције и размишљања.“  



Како наводи представница удружења „Полет“, ургент хранитељске породице 
ће их, у случају да је неко од старих у овим селима озбиљно угрожен,  привремено 
примати у свој дом - у зимским месецима када би због снега били одсечени од 

света, или кад изађу из болнице док се не опораве....  
„На овај начин ти стари људи ће бити близу својих кућа, у познатој средини 

и код познатих људи. Након критичних ситуација вратиће се под свој кров“, каже 
она. 

Пројекат „Треће доба у породици“ спроводи се у оквиру Програма локалних 
иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју 
иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2 којим координира Тим за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) уз 
подршку Влада Швајцарске 
 


