На кафу са председником

информација за медије

(8. септембар 2007. године) – У суботу 8. септембра 2007. године, градска општина Врачар организовала je
последњи у низу догађај „На кафу са председником”. Председник општине Врачар Бане Кузмановић је,
уз кафу, са Врачарцима разговарао о проблемима које су они уочили на својој општини. Врачарци су били
у прилици да у опуштеној атмосфери суботњег преподнева, разговарају о разним темама које се тичу даљег
побољшања квалитета живота на Врачару. Бане Кузмановић и сви из тима општине Врачар су увек спремни да
саслушају примедбе и сугестије грађана и да одмах понуде решење проблема.

Сматрамо да је јако битно даље успостављати непосредан и директан однос са грађанима. Трудимо се да на
све начине даље унапредим комуникацију са нашим Врачарцима и ово је само једна у низу акција које
предузимамо. Нисмо бирократе које седе у канцеларијама и немају никакв додир са спољњим светом. Желимо да
увек будемо доступни грађанима. Дружење уз кафу је само једна од активноси које доприносе још бољој
комуникацији са грађанима, изјавио је председник општине Врачар Бане Кузмановић.

Грађани се за дружење уз кафу обавезно унапред пријављују преко интернет сајтова www.vracar.org.yu
и www.banekuzmanovic.org и преко телефона општинског кол центра 360-2-380.

„На кафу са председником” општински тим организује од августа прошле године. Врачарци у пријатној
и опуштеној атмосфери разговарају са челницима Општине и са председником општине. Покренуте су разне
теме везане за опште комуналне послове и уређење Врачара, aли су постављена и комплекснија питања на која
су грађани такође добијали одговоре.

У оквиру даљег унапређења комуникације са грађанима, општина Врачар спроводи низ активности под
називом „Са председником општине, отворено лицем у лице”, „На кафу са председником” је само један
сегмент оваквог вида сарадње са грађанима. Све што грађане занима могу да сазнају директно, од председника
општине и његовог тима. У оквиру пројекта боље комуникације покренуте су акције: „На кафу са
председником”, „Састанак са председником” и „Председник долази код Вас”.
„Састанак са председником” представља већ устаљену могућност да заинтересовани грађани у Општини
закажу званични састанак са општинским тимом и да заједнички решавају питања везана за Врачар.
„Председник долази код Вас” је активност која омогућава грађанимa да позову председника у своју зграду на
скупштину станара, како би заједно и ефикасно решавали постојеће проблеме.

За све додатне информације можете се обратити сараднику за комуникацијe председника општине или
да посетите званични сајт општине Врачар www.vracar.org.yu.
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