Признање Краљеву на међународном скупу у Опатији

ОБЈАВЉЕНО: 17.10.2017.

| АУТОР: КВ НОВОСТИ -ОН ЛИНЕ

Данас је , у Опатији, у организацији УНДП, почео дводневни , међународни скуп скуп цивилне
заштите под називом „South East Europe Urban Resilience Building Action Network“ (СЕЕ Урбан).
Ради се о пројекту изградње урбане отпорности на подручју југоисточне Европе (Хрватске, БиХ,
Србије, Македоније, Косова, Црне Горе и Албаније) који у своје активности укључује низ
организација и удружења из овог дела Европе. Циљ СЕЕ УРБАН пројекта је примена и
прилагођавање примера добре праксе удруживања јединица локалне самоуправе ради смањења
ризика од елементарних непогода и других несрећа у земљама Југоисточне Европе, како би се
умањиле последице ових догађаја и заштитили људи, животна средина и имовина. Зато и не чуди
што су искуства и примери добре праксе града Краљева наишли и у Опатији на добар пријем и
заслужена признања.
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Јер , подсетимо се Краљево је 10 фебруара ове године било домаћин
потписивања Протокола о сарадњи градова и општина у сливу Западне
Мораве на смањивању последица дејства елементарних непогода а у
фокусу активности Одељења за послове цивилне заштите градске
управе града Краљева нашле су се бројне превентивне активности које
значајно доприносе јачању отпорности локалне заједнице на
климатске промене. Овај сегмент градске управе је био и кључни актер
стварања предуслова за потписивање поменутог протокола. Здравко
Максимовић , Начелник Одељења за послове цивилне заштите градске
управе Краљева је , као члан делегације Србије, имао запажено
излагање у Опатији а због активности Краљева Србија је ,за
инклузивност у процесима смањивања и управљања ризицима ,
награђена сликом. У делегацији Србије били су и Иван Бошњак ,
државни секретар Министарства за државну управу и локалну
самоуправу , Сандра Недељковић ,заменица директора Канцеларије за
јавна улагања , Дарко Дрндић представник Сталне конференције
градова и општина и представници 6 општина и градова недавно
награђених , у Крушевцу , приликом обележавања 13.октобра Међународног дана смањења ризика од природних катастрофа. Скуп у
Опатији се наставља сутра када ће у бившем војном комплексу
Шапљане код Ријеке бити изведена показна вежба цивилне заштите.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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
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ставове и мишљења Министарства културе и информисања.

