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Краљевачки волонтери помажу најстаријим суграђанима - да не недостају лекови, 
храна, средства за хигијену  
 

У просторијама краљевачког Црвеног крста смештен је кол центар у коме 
се, на бројеве телефона 316-650 и 334-770, нашим најстаријим суграђанима 
којима је, због ситуације са вирусом корона, забрањен излазак из домова, а којима 
је потребна помоћ око набавке, јављају волонтери у циљу пружања помоћи. Њих 
су обишли градоначелник др Предраг Терзић, заменик градоначелника Вукман 
Ракочевић и председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић. 

„Волонтер преузима податке о потребама грађана. Уколико је потребно 
доставити храну, лекове или нешто од хигијене, уколико је то могуће купити у 
првој локалној радњи, волонтер ће се јавити лицу које је исказало потребу. 
Најближи волонтер из краја ће добити захтев да се одазове на тај позив, да се 
упозна са особом која је звала. Када ступе у први контакт, сва даља упутства 
особа која је звала прима од волонтера и све захтеве шаље према волонтеру“, 
објаснио је члан Јединице за деловање у несрећи Игор Ватрићевић како 
функционише овај вид помоћи нашим најстаријим суграђанима који немају никога 
да им помогне и упућени су на волонтере. 

Волонтер не улази у стан, не пружа услуге у стану, већ, у договору са 
особом којој помаже, преузима остављени новац, торбу у којој она жели да јој се 
доноси храна и најнеопходније ствари.  

„Мере безбедности волонтера су на првом месту. Они су веома важни 
будући да, уколико ова ситуација потраје неко време, људи који желе и хоће да 
помогну нашим најстаријим суграђанима морају да буду заштићени.  

Тренутни број волонтера је 60, што покрива тренутне потребе на градском 
подручју. Ипак, позив свима који желе и могу да се прикључе овим хуманим 
људима и волонтирају, отворен је, како би се направила евиденција што већег 
броја у случају повећане потребе за њима.  

Грађани најчешће позивају тражећи помоћ око набавке, али има и питања 
на која волонтери нису у могућности да им изађу у сусрет и одговоре. Таква 
прослеђују надлежним институцијама да им доставе одговор.  

Председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић, који је 
координатор за рад са волонтерима Градског штаба, захвалио је волонтерима 
Црвеног крста, свим волонтерима који су се јавили да помогну у овој ситуацији, 
читавој организацији Црвеног крста која је, како је истакао, с обзиром на то како 
систем функционише, вероватно један од најбољих у Србији. Он је захвалио и 
управницима зграда који су се самоорганизовали да младе комшије помажу 
старијим суседима.    

Марковић је као један од проблема који се јавио на терену навео подизање 
новца са банкомата. 

 „То не радимо јер може доћи до злоупотребе, с једне или друге стране, јер 
никада нисмо сигурни ко ће нечију несрећу да искористи за неку своју ситну срећу. 
Те људе упућујемо на ближе сроднике или пријатеље“, објаснио је председник 
краљевачке Скупштине и додао да се људи јављају и због страха, забринутости 
због читаве ситуације, а да од волонтера добијају и умирујуће савете. 



Помоћ у селима покривена је преко повереника Цивилне заштите и 
председника месних заједница. Према речима Марковића, људи на селу имају 
своје пољопривредне производе и нешто лакше подносе ситуацију од људи у 
граду, али проблем су лекови, што ће бити решавано наредних дана.  

„Молимо људе који имају довољно храбрости да се пријаве и раде као 
волонтери. Ако се неко уплаши, и то ћемо да разумемо. Ипак, и ако не будемо 
имали довољно волонтера, наћи ћемо начин да ангажујемо оне који у јавним 
предузећима нису радно ангажовани. Ту су и Војска и Полиција, сви ми који 
можемо да одемо и послушамо своје старије и да их замолимо да и даље остану у 
кући јер последице корона вируса на њих делују најгоре“, поручио је председник 
Скупштине града Краљева Ненад Марковић, задужен за рад са волонтерима у 
борби против ширења вируса корона. 
      


