Поводом награде коју је град Краљево добио за најуспешнију промоцију зимске и
летње кампање у 2016. године, градоначелник града Краљево др Предраг Терзић
примио је представнике Црвеног крста Краљево. „Ја сам још као гимназијалац ,
као осамнаестогодишњак, први пут дао крв и наставио сам да дајем крви у
наредним годинама, тако да сам и данас добровољни давалац крви. Ми смо током
лета организовали акцију добровољног давања крви.Сматрао сам да је јако важно
да челници града својим примером покажу да треба бити хуман и да трeба дати
крв која је преко потребна болесним људима.Мислим да је изузетно значајно да су
људи који су здрави, који су у могућности да постану добровољни даваоци крви
све учине да једном у три или четири месеца дају крв и на тај начин помогну
комшији, пријатељу, рођаку или неком непознатом.Права хуманост и јесте када
помажете човеку кога чак и непознајете, а знате да му је помоћ потребн“ изјавио је
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, честитајући још једном
Црвеном крсту Краљево на освојеној награди.Присутнима се затим обратила
Радмила Добрић, секретар Црвеног крста Краљево истакавши „Само да вас
обавестим да је град Краљево добио врло ласкаво признање Института за
трансфузију крви Србије за најуспешнију промоцију добровољног давалаштва
крви у оквиру летње и зимске кампање у 2016. години. Све то проистиче на основу
Закона о Црвеном крсту и једног од овлашћења које је држава поверила Црвеном
крсту Србије, а самим тим и Црвеном крсту Краљево.Током целе године у
континуитету неки млади људи здушно раде на промовисању и мотивацији
првенствено њихових вршњака да не само постану, него и остану у тој породици
најхуманијих.Као и свака награда и ова награда импонује, али и обавезује да у
наредном периоду се потрудимо ми сарадници, професионалци у Црвеном крсту,
а такође и млади да проценат давалаштва повећамо, јер то је тренутно негде око
три посто, да бар кренемо у 2017. годину, да буде три. Наши млади су кроз разне
врсте семинара, вршњачке едукације успели да око петсто својих вршњака едукују
и не само то већ су они и дали крв.То је дакле цифра од петсто нових
добровољних давалаца.Нека педесет процената од њих остане у давалаштву, то
је велики проценат за наш град.Користим прилику и да позовем све младе људе
да постану добровољни даваоци крви , јер само здрав човек даје крв.“

