Наставите да улажете у превенцију !

Непуна година је мало времена за адекватно сагледавање успеха једног сложеног и , за наше прилике,
ретког и неуобичајеног друштвеног процеса какав је ,без сумње, процес стварања асоцијација градова и
општина удружених у речне сливове зарад ефикаснијег супротстављања ћудима природе. Неуобичајеног ,
пре свега , по томе да је ,изворно, настао иницијативом „одоздо“, из локалних самопурава а потом и да је та
иницијатива , за неуобичајено кратко време , добила адекватну подршку бројних , релевантних домаћих и
међународних организација. Зарад жеље да искуства стечена у том периоду буду репер и смернице за
даље интегрисање снаге заједништва и знања обратили смо се неким од ,по нашем мишљењу кључних
актера овог процеса. Зато је наш први саговорник господин Жарко Петровић , тим лидер за витални развој
Програма УН за развој (УНДП) у Србији:
Да ли се у Србији нешто променило (по питању схватања потребе умрежавања ресурса зарад
јачања
отпорности
заједнице)
после
потписивања
Протокола
о
сарадњи
локалних
самоуправа
у
сливовима
КВН
Западне Мораве и Колубаре?

Ж.Петровић:

Примећује се повећан интерес јединица локалне самоуправе (ЈЛС) за удруживање, а зарад јачања
сопствене отпорности и виталности. Локалним администрацијама и грађанима у локалним заједницама у
све већој мери постаје јасно да се само удруженим снагама можемо борити против елементарних
непогода и других катастрофа. Ова свест је веома важна јер грађани са једне стране треба да разумеју
одлуке својих ЈЛС, а са друге стране да активно учествују у превентивним активностима које доводе до
смањења ризика. Истакао бих као добар пример прошлогодишњу акцију „100 као 1", када је организовано
чишћење на 100 локација на сливу Западне Мораве, уз подршку локалних јавних служби, приватних
компанија, организација цивилног друштва, и уз активно учешће грађана и волонтера. Јача свест о томе да
се катастрофе не могу избећи; услед климатских промена, оне ће бити чешће и жешће. Међутим, локалне
заједнице са могу адекватно за њих припремити, и њихов разорни ефекат смањити одговарајућим
превентивним мерама и активностима.
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КВН

На које све начине је УНДП дао допринос у овој области?

Ж.Петровић:
УНДП је од почетка подржавао пионирски подухват удруживања ЈЛС у сливове, заједно са Градом
Краљевом, Канцеларијом за управљање јавним улагањима, Сталном конференцијом општина и
градова СКГО, као и Министарством државне управе и локалне самоуправе и другим организацијама
и институцијама које су радиле на овом питању. Пружали смо подршку у организовању сусрета,
састанака, преносу искустава и најбољих пракси из региона, промоцији и изради инфо материјала и
сл. Ми смо од 2010. године партнер Србије у спречавању и смањењу ризика од катастрофа.
Учествовали смо у еволуцији институционалног и правног оквира у Србији (нпр. кроз припрему
нацрта закона, учешће у јавној расправи итд) и остајемо посвећен партнер. Одувек нам је девиза
била: "боље спречити него лечити". Другим речима – сав новац који се уложи у превенцију
вишеструко ће се исплатити кад катастрофа дође.

КВН

А Ви лично?

Ж.Петровић:
Лично сам веома задовољан тиме што пројекат SEE URBAN који финансира Европска Унија наставља
досадашње напоре тима који ја водим, да ЈЛС у Србији повећају своју отпорност на катастрофе и тиме
смање потребу за накнадним реаговањем и обновом. ЕУ је дугодишњи партнер Србије у овом
подухвату. Не само што је била највеци донатор у обнови, већ добрим примерима и финансијском
подршком помаже Србији да смањи ризик, реагује на преостали ризик и спроведе ефикасну обнову.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Интервију 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.
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