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„Краљево те зове“
Краљевчани, различитих струка и интересовања, који не живе у Краљеву, а
желе да направе контакте са родним местом, који, подршком и саветима, могу да
помогну приликом покретања будућих пројеката или довођења стратешких
партнера у град Краљево, сада то могу и да учине на on line порталу „Краљево те
зове“.
Светски прослављени кошаркаш Ненад Крстић први је Краљевчанин који
се одазвао на позив свог родног града и уписао у базу података портала „Краљево
те зове“.
За једног од наших најбољих кошаркаша, бившег NBA играча,
репрезентативца наше земље, Ненада Крстића, велика је част да може да
промовише свој родни град, нарочито на овакав, до сада невиђен начин. Током
дванаест година живота у иностранству, како каже, срео је много Краљевчана,
али, иако се осећала нека посебна повезаност, недостајала је савремена
конекција будући да живимо у доба интернет комуникација.
„Кад год бих био носталгичан, укуцао бих сајт Краљева како бих видео шта
се у граду дешава. Људи који не живе у родном граду су носталгични, они желе да
се враћају у Краљево, да инвестирају у њега. Са овим повезивањем Краљевчана
биће лакше. Ја сам ту да подржим пројекат у сваком погледу. Мислим да ће то
врло брзо ићи с обзиром на то да знам какви су Краљевчани, да воле свој град.
Много је наших у инстранству, требаће времена, али мислим да смо на правом
путу“, каже Ненад Крстић.
Он је позвао све Краљевчане да се одазову акцији, да ураде колико могу за
свој град.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је подржао иницијативу да се,
путем апликације на званичном сајту града Краљева (www.kraljevo.org) направи
база података Краљевчана који више не живе у нашем граду, а имају успешне
каријере у области привреде, културе, спорта и желе да помогну свом граду како
би се развијао. Он је напоменуо да је велики број Краљевчана отишао да живи
ван Краљева – да студира у Крагујевац, Београд, Нови Сад, наставио да живи у
тим градовима или отишао у иностранство, направио каријере и жели да помогне
свом граду.
„Пружићемо им могућност тако што ћемо направити базу са именима,
настојати да их упознамо са плановима у наредниом годинама и да на основу тога
покушамо да их укључимо у реализацију различитих пројеката. Надам се да ће
интересовање бити велико и да ћемо коначно имати свој јак лоби, да Краљевчани
више неће седети скрштених руку. Имамо много успешних људи у различитим
областима у нашој земљи и у иностранству и мислим да тај потенцијал треба да
искористимо и да Краљево добије нешто од оних који су га напустили, а у срцу
знају да су Краљевчани“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић
на конференцији за новинаре поводом промовисања портала „Краљево те зове“.
Он је истакао да је идеја нестраначка, неполитичка и да се ради о
патриотском чину свакога ко себе сматра Краљевчанином односно

Краљевчанком, мислећи и на оне који су ту одрасли, којима су родитељи или
брачни партнери из Краљева.
„Надам се да ће ова идеја наићи на разумевање и да ћемо њеном
реализацијом успети да своје развојне потенцијале увећамо“, нагласио је
градоначелник.
Према речима иницијатора овог пројекта, нашег суграђанина Марка
Костића, с обзиром на велики број Краљевчана који не живе у родном граду, а
желе да имају контакте са њим, овај портал ће бити веома користан и за њих и за
Краљево. Град жели да се обрати свим Краљевчанима који живе ван њега, како
би се направила база података и са њима ступило у контакт у циљу остварења
бенефита пре свега за грађане који живе у Краљеву.
Захваливши на подршци и славном кошаркашу и градоначелнику Краљева,
Костић је истакао:
„Мислим да ово треба да подрже сви релевантни фактори, и политички и
друштвени. Позивам новинаре, грађане, родитеље којима деца живе у
иностранству, да покушамо да урадимо нешто конкретно за свој град, да
промовишемо идеју која је ванстраначка, и да из целе приче направимо корист
како би људи који живе ван Краљева осетили да имају ктиторски однос према
родном граду, а и они који су остали овде остварили неки бенефит“.
Како истиче Костић, апликација ће бити интерактивна. Краљевчани ће
добијати обавештења о граду Краљеву, о пројектима који су започети, о
инвестицијама које се планирају, или посетама градовима и земљама у окружењу,
а град ће регистроване покушати да контактира. Тако ће Краљевчани у
иностранству моћи да имају везу са градом, утичу на догађаје, прикључе се
делегацијама из Краљева које посећују градове у којима они живе.

