
17.03.2020. 
Краљевачки волонтери помажу најстаријим грађанима 

 
Председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић позвао је све 

Краљевчане који желе да помогну најстаријим суграђанима у данима ванредног 
стања да се пријаве за волонтирање.  

 
„Грађани могу да се пријаве за волонтрирање на контакт телефоне Црвеног 

крста Краљево или да дођу у Свечану салу Градске управе града Краљева где ће 
бити центар окупљања одакле ће волонтери полазити на своје задатке. Ово је 
један посао где треба имати храбрости јер ти људи могу да буду угроженији него 
иначе, треба да буду свесни тог ризика. Са друге стране, помоћи ћемо старијим 
грађанима којима ће кретање бити ускраћено и онемогућено. Замолићемо их да 
остану кући, а волонтери ће их снабдети основним животним намерницама и 
лековима који су им потребни“, истакао је Марковић.  

 
Према речима председника Скупштине, систем ће бити такав да се старији 

грађани јаве на број Црвеног крста Краљево, кажу адресу на којој станују и 
припреме списак, рецепте и новац, а волонтери ће преузети списак, отићи до 
најближе продавнице и испоручити робу са рачуном и кусуром, уколико га има.  

 
„То је систем који смо осмислили и који функционише у другим градовима, 

тако да нема разлога да и код нас не буде тако. Ако ко има искуства са несрећама 
свих врста, онда је то Краљево, знамо како изгледа рад волонтера од раније, тако 
очекујемо да ће бити и сад“, изјавио је Марковић, па нагласио да се одређен број 
младих људи већ пријавио и да ће још данас почети са волонтирањем. 

 
„Уколико буде више волонтера, биће покривена већа територија града и 

самим тим омогућено да се организује и рад у сменама. Апелујем на управнике 
зграда да покажу солидарност у својим улазима и да млађи људи треба да 
помогну старијим комшијама. Такође, у сеоским подручјима, овај систем 
спроводиће се преко повереника Одељење за цивилну заштиту или председника 
месних заједница, биће тешко, али то је проблем који ћемо морати да решавамо у 
ходу“, појаснио је Марковић.  

 
Председник Скупштине нагласио је да је жеља да се покаже солидарност 

према свима, а нарочито према најстаријима, да им омогућимо да ово време 
привремене изолације од остатака света преживе пристојно. 

 
Контакт телефон Црвеног крста Краљево на који грађани могу да се 

пријаве за волонтирање или уколико сте старији грађанин да затражите 
помоћ су : 036 / 316 650; 036 / 334 770. 

 


