Краљево угостило представнике Каритас-а из Босне и Херцеговине

ДРАГОЦЕНА РАЗМЕНА ИСКУСТАВА
Данас су , у Краљеву , реализујући једну од својих пројектих актвности из пројекта „Спречавање
ризика од опасности у локалној заједници“ , боравили представници Царитаса из Босне и
Херцеговине предвођени Дијаном Музичком која кординира овим пројектом на нивоу БиХ. Они
су гости Одељења за цивилну заштиту Градске управе града Краљева са којим је ,однедавно ,
успостављена сарадња у делу размене искустава у области едукације најмлађих чланова
локалних заједница за препознавање фактора ризика и поступање у ванредним околностима
изазваним , пре свега ,елементарним непогодама. Госте из Босне и Херцеговине примила је
заменица градоначелника Марица Мијаиловић са сарадницма и захвалила се Каритас-у на
помоћи указаној Краљеву после земљотреса 2010 године а и у другим ванредним ситуацијама .
Потом су о активностима локалне самоуправе у делу организовања система цивилне заштите на
нивоу града Краљева говорили Здравко Максимовић ,начелник Одељења за цивилну заштиту и
пуковник полиције Радоица Кочовић Начелник регоналног Сектора за ванреде ситуације
Рашког управног округа. Краљево , иначе , спада у оне малобројне локалне самоуправе у Србији
које су направиле озбиљније помаке у организацији и поступању у примени Закона о
ванредним ситуацијама.Однос према питањима поступања у ванредним ситауцијама у Краљеву
се драстично променио после 2010 године и разорног земљотреса из новембра те године када
је порушено неколико стотина објеката на територији града Краљева али и када су активности
спроведене на ублажавању последица земљотреса показале потребу ревитализовања
некадашњег система цивилне заштите који је ,као и моге друге ствари у овој земљи , девастиран
у временима економске и друштвене транзиције.

За последњих седам година у Краљеву је на пословима обнављања функционалног и
ефикасног система које може делеовати у ванредним околностима урађено пуно тога а
акценат се ставља на континуирану обуку и опремање чинилаца система цивилне заштите . У
складу са савременим доктринама поступања у борби са елементарним непогодама као
последицама климатских промена , акценат је на мерама превенције и адатптације а
примарно на образовању и обуци људског фактора , такозваног социјалног капитала
заједнице . Овакве доктринарне промене наилазе на неразумевање дела заједнице и дела
доносиоца одлука у локалним самоуправама па и у Краљеву .То је посебно уочено кроз
буџетску политику где се делом из оправданих разлога а делом и због неразумевања
важности превентиве још увек не издваја довољан ниво средстава за послове цивилне
заштите. Зато се , у Краљеву, размишља и о конституисању посебног буџетског фонда за ове
намене. Но , Краљево је , као је то данас и констатовано од стране гостију из БиХ , узорна
средина по питању организације система деловања у ванредним ситуацијама где се могу
стећи драгоцена искуства. Зато су гости из БиХ и планирали да боравак у Краљеву траје три
дана како би , на Рудну , у Центру за обуку цивилне заштите града Краљева , разменили своја
искуства са колегама из система цивилне заштите града Краљева.
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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.

