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 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поручило је да ће о
свим активностима које спроводи у вези са мигрантском кризом благовремено
информисати јавност и позвало грађане да "не верују у измишљотине".

  

  Поводом пласирања нетачних информација у јавности у вези са мигрантском кризом и
поступањем, односно смештањем миграната у Србији, Министарство је навело да ће
активности бити спроведене у складу са законом, по јасно дефинисаним правилима, уз
благовремено информисање јавности и без опасности по грађане.   

Министарство наводи да Програм "Јачање социјалне инфраструктуре у општинама
погођеним мигрантском кризом" финансиран са 11.931.634,97 евра из донације немачке
развојне банке „КфВ“, а са 8.870.000 евра из буџета Србије, нема никакве везе са било
каквим смештањем миграната, већ искључиво са развојем социјалне инфраструктуре у
општинама обухваћеним тим пројектом.

  

Осим инфраструктурних пројеката, у оквиру програма биће спроведена и компонента
која ће се састојати примарно од радионица и обука које ће за циљ имати олакшавање
запошљивости најрањивијих категорија у наведеним локалним самоуправама, а
примарно Рома, наведено је у саопштењу.

  

Ресорни министар Зоран Ђорђевић захвалио је Немачкој развојној банци "КфВ" и
амбасади Савезне Републике Немачке на подршци и помоћи када је ова важна област у
питању, наведено је у саопштењу.
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"Жеља појединих људи да унесу панику и страх ни овог пута није успела, а њихово
елементарно незнање се види управо у томе што од онога што је добро измишљају нешто
лоше што не постоји, па тако и у овом случају где програм нема никакве везе са било
каквим смештањем миграната, већ искључиво са развојем социјалне инфраструктуре у
општинама, говоре лажи и плаше народ. Апелујем на грађане да не верују у
измишљотине", рекао је Ђорђевић.

  

(Фонет)
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