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Председник Општине Стари Град послао је 25. марта отворено писмо градоначелнику
Београда Зорану Радојичићу наводећи да све општине у Београду немају исти третман и
да Старом граду није обезбеђена заштитна опрема, али одговор, како каже, није добио.

  

  

"Тражили смо да се спречи дискриминација, да се обезбеде маске и рукавице за људе
који су сваког дана на терену, ништа није стигло. Да се број кол центра Општине објави
на званичном сајту града и у оквиру свих секретаријата и служби града, то се није
догодило", рекао је Бастаћ у Новом дану.

  

Он додаје да је пуштена у рад апликација за пријаву волонтера, а да према тој
апликацији Београд у овом тренутку има само 15 општина, односно из апликације су
изостављене општине Стари град и Нови Београд.

  

Бастаћ каже да су тражили и да се укину страначки волонтерски сервиси и наводи да је
тражио помоћ за геронтолошки центар а да је на крају упућен на број телефона
Општинског одбора Српске напредне странке.

  

Како додаје, од градоначелника је тражио и информацију како се врши дистрибуција
пакета за оне са примањима мањим од 30.000 динара.
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"Градоначелник је доказао да он није градоначелник на Старом граду, јер се бави
политиком и дели грађане у Београду", истакао је Бастаћ.

  

Када је у питању заштитна опрема за волонтере, председник Старог града каже да од
државе нису добили ништа, а да људе обезбеђују од донација, тако што проналазе
фирме које шију маске, до тога да купују колико је могуће у апотекама.

  

"Ниједан волонтер није на терену, а да није имао маску и рукавице. Проблем је да нико
не препознаје општину као део града Београда и нико се није удостојио да нам каже
како ће се све одвијати", казао је Бастаћ.

  

Он истиче да је предност Старог града што има Аврама Израела, који је заменик штаба
за ванредне ситуације и да уз његову помоћ успевају да изгурају све, иако су, како
напомиње, "потпуно обрисани од стране града".

  

(Н1)
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