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Подршка развоју цивилне заштите за већу отпорност на природне катастрофе
Сматрајући наш град примером добре праксе за поступање у ванредним
ситуацијама, Програм Уједињених нација за развој у Краљеву (United Nations
Development Programme – UNDP) је организовао представљање националног
извештаја са фокусом на отпорност локалних заједница на природне катастрофе „Националног извештаја о хуманом развоју за Србију: социјални капитал невидљиво лице отпорности“.
Добра информисаност, међусобно поверење у локалној заједници и
умреженост грађана, приватног и невладиног сектора, у великој мери утичу на
успешност одговора локалних заједница на природне катастрофе, истиче се у 4.
Националном извештају о хуманом развоју за Србију, који је за потребе Програма
Уједињених нација за развој припремио истраживачки тим Центра за истраживање
јавних политика.
Програм Уједињених нација за развој се од 1992. године залаже за хумани
развој, приступ развоју који није ограничен само на национални доходак, већ је
фокусиран на људе и њихову способност да остваре пуни потенцијал за вођење
здравог, продуктивног и креативног живота. У процесу изградње и одржавања
окружења погодног за то, друштва и заједнице све се чешће суочавају са
различитим изазовима – од негативних економских и демографских трендова, до
поплава и земљотреса.
Извештај истражује отпорност, то јест способност општина у Србији да
апсорбују, одупру се и опораве од последица природних катастрофа – и да се
након тога реконструишу на начин отпорнији од претходног.
Он даје одговоре на бројна питања, међу којима су и: Како смањити ризик
од катастрофа? Како се боље припремити за кризу? Како ангажовати волонтере и
ефикасније дистрибуирати хуманитарну помоћ? Зашто је важно укључити жене у
припреме и развој способности реаговања на ризик катастрофа? Како спречити да
сиромашни, лица са инвалидитетом, стари и деца постану још.рањивији у
тренуцима кризе? Зашто су партнерства између државних и недржавних актера
важна?...
Извештај указује на значај комуникације, партнерства, координације,
солидарности и волонтерског рада, хуманитарне помоћи, социјалног укључивања
и поверења. Налази проистичу из анализе више стотина упечатљивих прича и
сведочења прикупљених кроз директне разговоре са грађанима и представницима
локалних власти. Након обједињавања прикупљеног материјала, извештај нуди
скуп препорука на основу којих могу бити предузете потребне радње за јачање
социјалног ткива и отпорности заједница.
Државни секретар Министарства за државну управу и локалну самоуправу
Иван Бошњак је истакао да је Краљево, нажалост, током последњих шест година
било у прилици да на својим искуствима учи добро управљање током ванредних
ситуација, али да је сада један од најбољих примера организације цивилне
заштите и читавог сплета одговорности, од организаовања волонтера, преко
укључености органа локалне самоуправе до свих других субјеката – привредних,
државних.
„У претходне две године сам имао прилике да се уверим колико је град
Краљево спреман и колико има добре, квалитетне и обучене људе да се кроз
ванредне ситуације брину о својим суграђанима и да је простор за развој
неограничен. Да би се све будуће ситуације могле контролисати, неопходно је

улагати у сопствена знања“, истакао је Бошњак, захваливши UNDP и амбасадама
које су подржале пројекат.
Према речима Стелиане Недера, заменице сталне представнице UNDP,
национални извештај о хуманом развоју препознаје људе тј. социјални капитал као
најважнији део одговорности за правовремено и најбољe реаговање у ванредним
околностима.
„Волонтерство, поверење, хуманитарна помоћ, комуникација су веома
важни за отпорност једне заједнице – појаснила је она, истакавши презентовани
индекс отпорности за месне заједнице, који ће за њих бити интересантан
инструмент у будућности.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић се осврнуо на то да још од
распада СФРЈ у Србији готово да није улагано у цивилну заштиту.
„Град Краљево се на најтрагичнији начин суочио са проблемима
неажурности и непостојања ефективне и ефикасне цивилне заштите - током
земљотреса, великих снежних падавина и наноса, поплава... Зато је цивилна
заштита поново почела да се формира, не само преносом надлежности са
Републике на ниво јединица локалне самоуправе током 2013, већ и кроз обуку
јединица цивилне заштите. Град је обезбедио и простор на Рудну где се обучавају
јединице опште намене, обезбедио опрему, обучио поверенике, који постоје на
територији свих месних заједница.
„У процесу процене ризика од природних катастрофа, у технолошким
иновацијама,
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заштите безрезервну подршку граду Краљеву је пружио Програм Уједињених
нација за развој (UNDP).
Град Краљево ће наставити да подржава и финансира рад и развој цивилне
заштите, а нада се и наставку сарадње са међународним организацијама у овим
областима. Заједно постављамо стабилне темеље система који ће у будућности
бити најделотворнији начин за ефикасно управљање ризицима од катастрофа и
елементарних непогода на овом подручју.
Ипак, надам се да сва знања, вештине и опрема коју обезбеђујемо за наше
поверенике цивилне заштите неће бити употребљени у будућности, али мислим
да је веома важно да превентивно делујемо како бисмо имали као резултат
безбедност деце и свих наших грађана и грађанки“, изјавио је градоначелник
Краљева др Предраг Терзић приликом представљања „Националног извештаја о
хуманом развоју за Србију: социјални капитал - невидљиво лице отпорности“.
Градоначелник је истакао да је град Краљево један од ретких у Србији који у
оквиру своје Градске управе има посебну унутрашњу организациону јединицу која
се бави само цивилном заштитом, а и члан Градског већа је задужен искључиво за
ову област.
„Национални извештај о хуманом развоју за Србију: социјални капитал невидљиво лице отпорности“ је доступан на интернет презентацији Канцеларије у
Србији, на: http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/publications.html.

