Концепт удруживања у сливове има све већи аудиторијум у међународној јавности!

Краљево је 10 фебруара 2017 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. А наш саговорник Здравко Максимовић , Начелник Одељења за послове цивилне
заштите градскеуправе Краљева је ,без сваке сумње,кључни актер и родоначелник идеје удруживања
градова и општина у речне сливове.
Да ли се у Србији несто променило (по питању схватања потребе умрежавања ресурса зарад јачања
КВН отпорности заједнице) после потписивања Протокола о сарадњи локалних самоуправа у сливовима
Западне Мораве и Колубаре?

Здравко Максимовић:

Сам чин потписивања Протокола предстваља велику промену која се десила у нашој држави, а тиче се пре
свега разумевања и концепта процеса смањења ризика од природних катастрофа. Све што се десило
након, као и оно што ће се десити у наредном периоду, у односу на потписан Протокол, сплет је многих
околности и резултат рада на који утиче доста фактора. Неки од тих фактора су нам познати, али има и
даље доста непознаница које одлучују, пре свега, о ефикасности и динамици реализације планираних
активности ради постизања циљева који су дефинисани Протоколом о сарадњи. Приступ (као и што Ваш
пројекат носи назив) овој мултидисциплинарној области, захтева посвећеност и време, као и ушеће свих
релевантних институција и појединаца, како са локалног, тако и са националног нивоа. Овај процес је
инклузиван и далекосежан, па с'тим у вези, може се рећи да је ова година била посвећена представљању
концепта ''заједништва'' свим релевантним институцијама и појединцима. У односу на претходно изнето,
закључак је да и даље успешност, односно реализација Протокола, лежи у вољи и жељи појединаца који су
на различите начине делегирани за учешће у активностима градова и општина слива Западне Мораве.
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КВН

Које су,по вама, најважније активности, у предходној години?

Здравко Максимовић:
Као први секретар Тима координатора градова и општина слива Западне Мораве, морам да истакнем
да смо ове године, поред 6 организованих састанака (В.Бања, Чачак, Рашка, Београд, Пожега и Ужице),
успели да организујемо, у сарадњи са КУЈУ, СКГО, УНДП и ФАО, радионице/обуке на теме: процена
штете по међународној методологији ПДНА и ГИС као алат у процени ризика од природних
катастрофа. Такође, организована је волонтерска акција 100 као 1, уз помоћ Каритас Србије, која је
послужила како за тестирање мобилности заједнице, тако и за промоцију Протокола и идеје
заједништва у циљу смањења ризика од природних катастрофа. На више домаћих и међународних
скупова је представљен концепт ''сливова'', што је као резултат имало и одата признања на светској
конференцији одржаној у Бриселу јуна месеца у организацији Свестке Банке и УНДП, као и у Опатији у
оквиру SEEURBAN пројекта. Може се, са поносом рећи, да овај концепт има све већи аудиторијум у
међународној јавности, па се и концепти држава у свету, пре свега у региону мењају по угледу на наш.

КВН

Каква је улога Одељења за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева и ваша лично?

Здравко Максимовић:
Када је у питању улога Одељења за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева, као
носиоца идеје и визије овог концепта у слива Западне Мораве, као и моје улоге у доприносу јачања
отпорности заједнице, у овом тренутку је она, без лажне скромности, пресудна за егзистенцију и
даље активности .

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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