
Новац за болесну децу 
 

Током ове године, град Краљево је, преко Центра за социјални рад, помaгао 
лечење најмлађих Краљевчана - каже градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић, истичући да се, у складу са Одлуком о правима и услугама у социјалној 
заштити, једнократна помоћ породицама за лечење тешко оболеле деце из буџета 
града реализује већ неколико година и да ће та пракса бити настављена. 

„Град Краљево је за лечење 31 детета издвојио 1.200.000 динара у 2020. 
години. Помоћ из градског буџета породицама је износила од 25.000 до 50.000 
динара, у зависности од статуса породице и тежине болести. Сви родитељи деце 
којој је била потребна новчана помоћ за лечење који су се обратили за помоћ 
Центру за социјални рад - добили су средства“, каже градоначелник.  

И родитељи деце којој је неопходно лечење, који се нису обратили Центру 
за помоћ, али ова установа има податке да се налазе у лошем статусу, добили су 
новчана средства за лечење деце. Међу њима су и малишани за чије лечење се 
помоћ прикупља преко хуманитарних организација односно грађани потписују 
петицију залажући се да се новац намењен новогодишњим прославама преусмери 
за њихово лечење. 
 „Град Краљево није определио средства за организовање дочека Нове 
године, тако да не може ни да их преусмери и на тај начин помогне у лечењу 
својих најмлађих. Ипак, град је и ове, као и претходних неколико година, 
обезбедио увећан износ новчаних средстава којима помаже болесној деци“, каже 
Терзић истичући да су ова средства већ била предвиђена и планирана управо за 
ту намену – помоћ тешко оболелим најмлађим Краљевчанима.  

Како каже, ова година нам не оставља много места за славље, већ треба да 
покажемо бригу о ближњима, солидарност и помогнемо једни другима у борби са 
невољама и болестима, а нарочито када се ради о деци која болују од ретких и 
тешких болести. Град Краљево ће, поручује градоначелник, и у буџету за 2021. 
годину определити средства за помоћ болесној деци.   
 


