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Искуство Краљева за светски водич
Искуство становника Краљева, представника локалне самоуправе и свих
актера укључених у санирање последица елементарних непогода које су
последњих година погађале град биће веома драгоцено израђивачима студије која
ће бити водич за то шта и како радити након елементарне непогоде. То је речено
на састанку у нашем граду којем су присуствовали експерт кога је ангажовала
Светска банка да спроведе студију у Србији Андре Стиле, из Канцеларије за
управљање јавним улагањима Владе Републике Србије Виолета Сретеновић, у
име Светске банке Дарко Милутин и Дубравка Станић, ангажовани на Програму у
Србији, менаџер Саветодавног центра СКГО Дарко Дрндић.
Госте jе, у име града, дочекала заменица градоначелника града Краљева
Марица Мијајловић, а састанку су присуствовали и помоћници градоначелника,
чланови Градског већа, представници Градске управе. Руководилац Одељења за
послове цивилне заштите Градске управе града Краљева је, кроз презентацију,
представио на који начин се град Краљево борио са елементарним непогодама са
којима се суочавао, као и шта је постигнуто на том плану.
Светска банка, у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним
улагањима, спроводи студију случаја којом прикупља материјал за израду
„Локалног оквирног водича за обнову након елементарних непогода“, који ће
пружити препоруке и искуства за актере на локалу како да што ефикасније
планирају и спроведу процес обнове, и то не само у нашој земљи, него у целом
свету.
С обзиром на успех који је Република Србија остварила у процесу обнове
након поплава 2014. године, изабрана је за једну од земаља у којој ће студија бити
спроведена.
Како је истакла заменица градоначелника града Краљева Марица
Мијајловић, процес обнове у нашем граду је успешно спроведен. Краљево је
одличан пример за то како се изборити са недаћама, након земљотреса 2010.
године, поплаве (два пута за месец дана) 2014, али и како правовремено
реаговати када прете поплаве, као прошле године.
Према речима заменице градоначелника, град Краљево је сарађивао са
Владом Републике Србије, Канцеларијом за јавна улагања, Светском банком,
ФАО, УНДП, СКГО, који активно пружају подршку на јачању капацитета у процесу
смањења и управљања ризицима.
„Сарадња, кроз обнову, за резултат је имала 600 стамбених објеката, 2.000
хектара обрадиве површине, више од 300 километара локалних путева,
обновљених 10 мостова на водотоцима другог реда, као и две основне школе и
локалне водоводе. Можемо да кажемо да смо један од примера градова како
реаговати након елементарних непогода, међу првим градовима смо који су
формирали одељење цивилне заштите, које је радило на обуци у свом објекту на
Рудну – око 300 људи из локалних јавних предузећа и јавних установа је прошло
обуку“, истакла је заменица градоначелника Краљева.

Акценат активности и пажња су усмерени ка правовременом и адекватном
реаговању, како субјеката система заштите и спасавања, тако и грађана и свих
осталих који су погођени елементарним непогодама.
„Прошле године смо правовремено реаговали и шест сати пре поплавног
таласа евакуисали људе, животиње и материјална добра са угроженог подручја,
које је касније било захваћено поплавама, и тако смањили штету. Радимо на
потписивању протокола између 17 градова и општина у сливу Западне Мораве.
Разменом искустава, знања и ресурса, људских и материјалних, помоћи ћемо да
сви градови у сливу што боље и квалитетније функционишу, са што мање штете
након оваквих поплава и недаћа“, поручила је Марица Мијајловић, заменица
градоначелника.
Експерт Андреј Стиле је истакао да је његов посао да направи оквирни
водич који ће помагати другим локалним управама и локалним актерима у
елиминисању ризика услед природних катастрофа. Овај оквирни водич ће се
заснивати на пет студија случаја из пет земаља – Индије, Индонезије, Непала,
Колумбије и Србије, рекао је Стиле, изразивши задовољство што је у Краљеву и
што ће имати прилику да учи из нашег искуства у поплавама из 2014. и 2016.
године.
Циљ студије није евалуација процеса, већ прикупљање искустава,
првенствено актера на локалу, на који начин су централне власти подржале
активности, како је планиран и спроведен процес обнове.
Након пријема код представника града Краљева, гости су, у Основној школи
„Светозар Марковић“, присуствовали јавном часу „Мала цивилна заштита“, за
ученике трећег разреда, у организацији Одељења за послове цивилне заштите, а
део часа је обухватио скеч из позоришне представе „Шта ако се деси?“.
Током боравка у Краљеву, представници Светске банке и Канцеларије за
управљање јавним улагањима су обишли и неколико домаћинстава чије су куће
биле оштећене у поплавама, а које су биле предмет обнове преко програма који
спроводи организација Хелп.
Такође, организован је састанак са представницима институција битних за
процес смањења и управљања ризицима и процес обнове – из јавних и јавних
комуналних предузећа, јавних и образовних установа, Црвеног крста,
добровољног ватрогасног друштва, удружења грађана и других релевантних
актера.
И за локалне институције и за домаћинства припремљен је упитник, како би
се, између осталог, стекао увид и боље разумевање тога како су поплаве на њих
утицале, како су се опоравили, како су се припремали за поплаве, како су се
штитили, шта јесте и шта није помогло током процеса опоравка, а све у циљу
преношења лекција и добре праксе о томе „на који начин се људи и институције
опорављају, управљају и адаптирају на околину која је подложна утицајима
елементарних непогода“.

