
Акција
 „Сто као једна“ окупила хиљаду волонтера у осам градова
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И у Краљеву је , данас, на неколико локација реализована акција чишћења речних корита река 
ИИ и ИИИ категорије које су део слива Западне Мораве чиме је дат допринос акцији „Сто као 
један“ којом се обележава Међународни дан смањења ризика од природних катастрофа 
(13.октобар). Око 200 волонтера организованих у 12 тимова чистило је пробаље Жичке реке, 
Рибнице и Ибра. Они су , тако, били део великог тима од око 1000 волонтера који су , данас, 
спровели исте акције у Чачку ,Крушевцу, Пожеги, Рашки , Ивањици, Косјерићу и Врњачкој Бањи. 
Царитас Србије се потрудио и волонтере опремио заштитним рукавицама, мајцама и капама а у 
Краљеву су ,уз помоћ Сталне конференције градова и општина и Одељења Цивилне заштите 
градске управе града Краљева , у школа у Врдилима , Роћевићима и Дедевцима, постављени 
плахати са практичним упутствима за понашање у ванредним ситуацијама. 
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Извештај је један од садржаја медијског пројекта „Снагом заједништва и знања против 
природних непогода“ кога спроводе „КВ Новости-он лине“ а кога је подржало Министарство 

културе и информисања .
Ставови изнети у тексту су искључива одговорност „КВ Новости-он лине“ и ни на који начин 

непредстављају ставове и мишљења Министарства културе и информисања.

. Акција „Сто као један“ је замишљена као део превентивних активности у борби са 
последицама климатских промена које је могуће, и треба чешће, организовати на локалном 
нивоу. Ова масовна акција је леп увод и најава сутрашњег скупа у Крушевцу где ће се 
организовати централна манифестација на нивоу републике , којом ће се, по први пут у 
Србији, обележити Међународни дан смањења ризика од природних катастрофа под 
називом„Доме сигурни доме“. Организатори скупа у Крушевцу су Канцеларија за управљање 
јавним улагањима Владе Србије , Стална конференција градова и општина, УНДП за Србију и 
град Крушевац као домаћин.

Република Србија                                     
МИНИСТАРСТВО                                                         
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                                              
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