Изграђен рекреативни амбијент у Борићима
Град Краљево је спровео пројекат „Изградња рекреативног амбијента у
Борићима“, који је финансирало Министарство омладине и спорта Републике
Србије, уз суфинансирање града.
Град је, преко Канцеларије за младе, средства добио на Јавном конкурсу за
подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на
локалном нивоу. Пројекат подразумева активности на уређењу трим стазе и
постављању теретане на отвореном, а све у циљу стварања услова за промоцију
и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у јединицама
локалне самоуправе прилагођено потребама свих категорија младих.
За реализацију активности – уређење трим стазе и постављање теретане
на отвореном задужено је Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта
Краљево, док је за организацију планираног догађаја задужена Канцеларија за
младе града Краљева уз подршку града Краљева.
Поред тога, у Борићима је, захваљујући донацији у износу од двестахиљада
динара UniCredit банке, постављена и справа за рекреацију деце најмлађег
узраста. На тај начин се, заједничким средствима и улагањима Министарства
омладине и спорта, града Краљева и UniCredit банке, допринело уређењу
амбијента у Борићима.
Данашњем отварању поред градоначелника града Краљева др Предрага
Терзића присуствовали су и представници донатора – Зорица Лабудовић,
руководилац Групе са сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе
Министарства омладине и спорта, координатор за регион Западне Србије
UniCredit банке Јелена Мојсиловић и директор Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта Краљево Александар Несторовић. Догађају су
присуствовали и краљевачки основци и средњошколци и краљевачки спортисти,
као и представници Канцеларије за младе.
„Од свог оснивања Министарство омладине и спорта ради на изради,
утврђењу и спровођењу стратегије за младе и Закона о младима.Најважнији
партнери у спровођењу ових стратешких докумената су јединице локалне
самоуправе, удружења младих за младе и њихови савези и међународни
донатори. До сада у Републици Србији од 172 јединице локалне самоуправе, њих
132 имају Канцеларије за младе. Ми смо данас у Краљеву, које је препознало
бригу о младима 2013. године и од тада имају Канцеларију за младе. Одмах по
свом отварању, координатор Канцеларије за младе Никола Радевић и комплетно
руководство су показали жељу за радом, за напредовањем, за постизањем
резултата што је препознало Министарство и спорта и у прилог томе иде и
чињеница да смо у претходне две године подржали два пројекта Канцеларије за
младе града Краљева. Прошле године смо финансирали изградњу теретане на
отвореном у граду, а ове године ево помогли смо изградњу ове трим стазе,
теретане на отвореном, у Борићима.Поред тога у протеклом периоду
финансирали смо и осам удружења из Краљева у укупном износу од пет милиона
динара, а ево за ове две активности Канцеларије за младе дали смо два и по
милиона динара. Министарство жели да у свим општинама и свим градовима у
Србији млади имају исте могућности за квалитетно провођење слободног

времена, за промоцију здравих стилова живот, за унапређење квалитета њиховог
живота“ изјавила је Зорица Лабудовић, руководилац Групе са сарадњу са
удружењима и канцеларијама за младе Министарства омладине и спорта.Своје
излагање је завршила речима „Краљево је пример добре праксе како сарађује
национални и локални ниво и како дајемо добре резултате.“
После отварања у Пољопривредно-хемијској школи „Др Ђорђе
Радић“,организован је разговор представника града, донатора и спортиста са
краљевачким основцима и средњошколцима.

