03.04.2017.
Отворен конкурс „Оживи ризике“
Поводом конкурса под називом „Оживи ризике“, који се, у оквиру пројекта
Мала цивилна заштита, реализује за ученике основних школа на територији града
Краљева од V до VIII разреда, одржана је конференција за новинаре.
О детаљима конкурса, у име носиоца активности, говорио је руководилац
Одељења за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева Здравко
Максимовић.
Тема конкурса, који траје од 3. априла до 13. маја, јесте израда фотографија
критичне инфраструктуре односно оних места у нашој локалној самоуправи која
би могла бити угрожена од потенцијалних елементарних непогода, пре свега
поплава, клизишта, пожара, земљотреса и осталих елементарних непогода које су
у последњих десетак година погађале наш град.
Ђаци скенирану фотографију шаљу путем електронске поште Одељењу за
послове цивилне заштите, а оригинал школи коју похађају.
„Идеја је да оваквим конкурсом утичемо на подизање свести најпре
најмлађих, а затим и родитеља и наставника, у циљу активног учешћа у
активностима везаним за смањивање ризика од будућих елементарних непогода.
Пројектом желимо да укључимо две битне ствари за даље активности – климатске
промене, на које читав свет нема адекватан одговор, и обновљиве изворе
енергије. Најбоље радове ћемо наградити, а биће изложени и на завршној
изложби радова, 19. маја, на Тргу српских ратника“, рекао је Максимовић.
Поред града Краљева, конкурс су подржали и Министарство просвете,
науке и технолошког развоја преко Школске управе Краљево, Туристичка
организација Краљево, Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, Министарство
за државну управу и локалну самоуправу, UNDP, који је и један од покровитеља
целе акције.
„Надам се да ће се деца одазвати, бити вредна и забележити ризичне
тачке. Надамо се богатој збирци фотографија, која ће бити и део наше
интерактивне процене угрожености и видљива на сајту“, поручио је руководилац
Одељења за цивилну заштиту.
Трочлана комисија, коју ће именовати Одељење, одабраће најбоље радове.
Прва награда је лаптоп, друга мини iPad 2 и трећа дигитални фото-апарат.
Максимовић је истакао да је ово пилот-акција на територији града Краљева,
а да ће од наредне школске године акцију радити на нивоу слива Западне Мораве,
у шта је укључено 17 градова и општина. Најавио је и израду кратких видео-записа
за ученике средњих школа, као и такмичење за најбољи литерарни рад на тему
„Шта ако се деси“.
„Недостају нам људи који ће се у наредном периоду адекватно бавити
смањењем ризика, борбом против климатских промена. Надамо се да ће неко од
ученика уписати и одређене факултете како бисмо имали адекватан стручни
кадар када су у питању климатске промене. Треба обратити пажњу на животну
средину и околину. Није све на стручним службама, много је до грађана“, поручио
је Здравко Максимовић.

Школе су обавештене преко Школске управе Краљево. Према подацима,
које је изнео в.д. руководиоца Школске управе Миљојко Луковић, у овом
такмичењу, које је важно са аспекта безбедности и ученика и свих житеља града
Краљева, учествоваће 5.301 ученик. Он је изнео и предлог да се организује
стручно усавршавање наставника који би били у координационом тиму.
Заинтересовани све додатне информације могу добити у Одељењу за
послове цивилне заштите Градске управе града Краљева, радним данима од
07.00 до 15.00 часова, на тел. бр. 036 33 11 9 9.

