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За бољи суживот у заједници – пријем поводом Светског дана Рома
Поводом Светског дана Рома, који се обележава 8. априла, градоначелник
Краљева др Предраг Терзић jе примиo делегацију представника Рома Краљева,
као и њихове партнере са којима сарађују на побољшању услова живота ромског
становништва у нашем граду. Уз градоначелника, са гостима је разговарао и члан
Градског већа ресорно задужен за заштиту и унапређење људских права Милун
Јовановић, као и председница Савета за родну равноправност града Краљева
Лидија Павловић.
Састанку су присуствовали и представници институција које сарађују са
ромским удружењима – Центра за социјални рад, Црвеног крста Краљево,
Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево, „Праксиса“, Данског
савета за избеглице, Удружења „Феномена“, ученици Економске и Машинске
техничке школе „14. октобар“ са професорком.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је честитао сутрашњи празник
представницима Рома, који су на састанак повели и своје најбоље ученике
основних и средњих школа и студенте факултета. У делегацији су били
председник РНВО „Руке пријатељства“ Зоран Петровић, координатор за ромска
питања Добрица Пармак, као и представници Удружења Рома Врњачке Бање.
На састанку је било речи о проблемима Рома, о правно невидљивим
особама, о оним особама које не могу да пријаве своје пребивалиште, па то чине
преко новог института – пријављивање адресе пребивалишта преко Центра за
социјални рад, о инфраструктирним проблемима који постоје у ромским
насељима, о немогућности Рома да дођу до запослења, као и многим другим
питањима, а све у циљу помоћи представницима ромске заједнице да што
квалитетније живе и да се више укључују у све друштвене токове.
Како је истакао градоначелник др Предраг Терзић, град Краљево је један од
ретких у Републици Србији који обезбеђује једнократну новчану помоћ, а 70 одсто
корисника ове помоћи припада ромској заједници. Такође, градоначелник је
скренуо пажњу на јако добру сарадњу града Краљева и ромских удружења.
„Надам се да ћемо у будућности, посредством координатора за ромска
питања, успевати да и даље успешно решавамо питања ромске заједнице“,
поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
Представник делегације Зоран Петровић сматра да је пријем код
градоначелника Краљева и његових сарадника знак да град брине о свим својим
суграђанима и да настоји да одговори на потребе ромске популације и помогне у
њиховом решавању.
Домаћини и гости су након пријема обишли и изложбу на којој су
представљени славни Роми, приређену у холу зграде Градске управе.
Председник РНВО „Руке пријатељства“ и члан Градског већа ученицима
ромске националности поделили су и ваучере за школски прибор набављен
захваљујући помоћи града. Ово удружење је, за Пројекат „Хуманост за
унапређење положаја Рома и Међународни празник“, добило средства од града
Краљева, на основу Одлуке о суфинансирању програма рада удружења грађана.

