МАЛОЈ НЕДИ СТОЛИЦА ЗА КУПАЊЕ
И ДЕЧЈА ИНВАЛИДСКА КОЛИЦАЧЕПОМ ДО ОСМЕХА И У НИШУ
Неда Јовановић из Ниша осамнаесто је дете које је добило помоћ
од удружења „Чепом до осмеха“, које је средства за куповину
дечјих инвалидских колица и столице за купање за ову малу
девојчицу, прикупило од продаје пластичних чепова, прикупљених
у акцији коју је ово удружење организовало широм Србије. Мала
Неда болује од церебралне парализе и микроцефалије и ова
помагала олакшаће јој свакодневницу, рекла је њена мама
приликом доделе помоћи уприличене у Градској кући. Град Ниш са
овим удружењем је потписао Меморандум о сарадњи. Заменик
градоначелника Милош Банђур рекао је да свака одговорна власт
има обавезу да подржи акцију која промовише доброту, хуманост
и солидарност. „Вредност ове акције много је већа од
материјалне вредности. Огледа се у промоцији доброте у
друштву, у активирању свих потенцијала и у јачању свести о
томе да је потребно да помажемо једни другима“, рекао је
Банђур. Вања Петковић председница овог удружења нагласила је
да је за куповину помагала за Неду било потребно сакупити 4
тоне чепова, а да су сктивисти овог удружења и грађани Србије
до сада сакупили 100 тона и помогли деци којој је помоћ
неопходна. Она је нагласила да је суштина ове акције да се сви
уједине и да кроз екологију и заштиту животне средине, учимо
децу да имају емпатију према другима, према особама са
инвалидитетом и да тако научимо да помажемо једни другима.
Петковић је додала да се са родитељима потписује уговоор о
донацији чиме се гарантује да је новац од продатих чепова
искоришћен управо за куповину помагала. А о томе коме ће
помагала бити поклоњена, одлучује се на конкурсу.

НИШ ДОБИЈА ХОТЕЛЕ СА ПЕТ
ЗВЕЗДИЦА
–
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ОБИШАО РАДОВЕ
Хотелски капацитети Града Ниша од наредне године биће повечани
будући да ће бити завршена реконструкција хотела „Парк“ и
хотела „Амбасадор“, најавили су власници ових објеката и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је обишао радове.
Оба ова хотела била су у власништву предузећа „Србијатурист“,
али су због неуспешне приватизације те фирме годинама били без
гостију и у јако лошем стању.
Андрија Радојичић, нови власник хотела „Парк“ најавио је да ће
том хотелу, који је изграђен 1936., стари сјај бити враћен
највероватније до краја ове године.Најавио је и нове садржаје:
“Имаће спа центар, конгресну дворану, видиковац и панорамски
лифт и биће категорисан са четири или пеt звездица“.
Власник фирме „Мај плејс груп“ која је нови власник
Амбасадора, Иван Спасић, нагласио је да ће реконструкција овог
хотела бити завршена наредне године, до краја априла месеца, и
да је отварање планирано за мај. „Хотел ће имати пет звездица,
чак ће имати и више бодова него што је потребно да би их
добио. Од некадашњих 140 соба, реконструкцијом ће хотел добити
58 студија, 10 апартмана и два председничка апартмана површине
85м2. Такође, имаће нове садржаје, попут спа центра,
конференцијске сале и билијар сале, као и паркинг са 35 места.
Према најавама власника, реновирање оба хотела коштаће по пет
милиона евра и обезбедиће отварање нових 200 радних места.
Обилазећи градилишта, градоначелник Булатовић је рекао да су

граду потребни нови хотелски капацитети
овог дела Србије. Он је истакао да је
при обезбеђивању грађевинске дозволе за
тај обејакат никада није имао употребну

јер је Град Ниш центар
локална власт помогла
хотел „Амбасадор“, јер
дозволу за рад.

ОБЕЗБЕЂЕНА
СРЕДСТВА
ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ БОСНЕ И ХРВАТСКЕ
Градоначелник Ниша Дарко БУлатовић потписао је данас у
Градској кући уговоре са 11 избеглица из Босне и Хрватске о
додели бесповратних средстава у износу од 200 000 динара за
покретање сопственог посла. Вредност пројекта помоћи избеглим
и расељеним лицима је 4 милиона, а град обезбеђује 10 одсто.
Потписивању уговора претходио је конкурс, након чега је ових
11 лица изабрано јер су у овом моменту њихови пројекти били
најреалнији.
Према речима чланице Градског већа за социјалну политику,
Тијане Ђорђевић Илић, Град Ниш чини све да помогне овим
лицима, а ово данас је управо показатељ тих напора. Данас
реализујемо пројектке који су потписани још 2015.а реализујемо
их данас захваљујући доброј вољи Комесаријата који је
анексирао све уговоре како би лица која су у статусу избеглица
или ИРЛ добила кров над главом или се еконосмки оснаже.Већница
за социјалу је додала да је ову помоћ до сада добило више од
80 расељених и избеглих лица.

