Саопштење за медије
ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН «ВРАЧАР, ЕВРОПСКА ОПШТИНА»
Врачар ће ускоро добити први парк за кућне љубимце. Велика средства биће уложена у
реновирање зелених површина, стимулисање деце и младих и помоћ старијим
Врачарцима
(4. јул 2007. године) – Данас у 12 часова, у Великој сали општине Врачар,
Његошева 77, представљен је план ”Врачар, европска општина” до 2011. Бане
Кузмановић, председник општине Врачар, представницима медија детаљно је
представио нови стратешки план унапређења Врачара у европску општину. Он
продразумева читав низ пројеката од којих су неки већ почели да се реализују: пројекат
за брже и ефикасније налажење посла ”Лакше до посла”, усвајање Локалног еколошког
акционог плана за здравији живот на Врачару и 1,7 милиона динара донације за свих
шест основних школа на општини Врачар.
Председник Општине, Бане Кузмановић, данас је најавио и неке од предстојећих
пројеката на Врачару, међу којима је и отварање првог београдског игралишта за
кућне љубимце. Као и у свим европским метрополама, на Врачару ће постојати уређен
простор, предвиђен само за кућне љубимце. Ускоро ће бити реализован и пилотпројекат за помоћ старијим особама са циљем да се олакша и улепша живот бројним
врачарским пензионерима. Издвојена су, такође, знатна средства за стимулацију и
награђивање деце и омладине, као и за реконструкцију и унапређење врачарских
школа.
Од 18 чaсова, у Великој сали општине Врачар, председник Бане Кузмановић ће свим
грађанима поднети извештај о једногодишњем раду на челу општине. Грађани Врачара
ће моћи да сазнају све што их занима о раду Општине, поставе питања и дају сугестије.
”Задовољан сам што по први пут у нашем буџету има довољно средстава да можемо
ефикасно и успешно да радимо на испуњењу визије Врачараца: Наш Врачар - Европска
општина - Општина као сервис грађана. Основна оријентација наше општине јесте
задовољавање потреба грађана на брз и ефикасан начин. Општина Врачар ће наставити
да испуњава европске стандарде нивоа услуга. Ми видимо општину, пре свега, као
сервис свих грађана”, поручује Бане Кузмановић.
За све додатне информације можете се нам се обратити или посетите званични сајт
општине Врачар www.vracar.org.yu
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