Парада матураната

Матуранти из Ниша заједно са својим вршњацима из Србије
плесали су данас за крај детињства и почетак зрелости у оквиру
традиционалне “Матурантске параде”. Тачно у подне у 76 градова
у Србији уз звуке квадрила започела је овогодишња парада.
Поред матураната из Србије плесало се и у Црној Гори,
Хрватској, Македонији, Босни и Херцеговини и Словенији.
У име Града Ниша матуранте је поздравио заменик градоначелника
Љубивоје Славковић који је учесницима матурантске параде
пожелео да се остваре у животу и једнога дана се успешно баве
позивом за који се оспособљавају. Паради је присуствовао и шеф
делгације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт који је поздравио
матуранте и захвалио се на њиховом учешћу на паради
толеранције и љубави која је део великог европског пројекта.
После традиционалног матурантског плеса у галерији Србија
одржан је Сајам пројеката које финансира Европска унија – “ЕУ
и Србија на делу”.
Догађај организује Делегација Европске уније у Србији, у

сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе
Републике Србије, Информационим центром ЕУ у Београду и ЕУ
Инфо Кутком из Ниша.
У простору галерије “Србија” представљени су различити сектори
које је ЕУ финансирала у Србији – здравство, образовање,
социјална заштита, култура, медији и цивилно друштво, локални
развој, иновације и конкурентност као и програм прекограничне
сарадње.

Канцеларија за сарадњу са
дијаспором Града Ниша слави
две године постојања

Канцеларија за сарадњу са дијаспором Службе за послове
Градоначелника Града Ниша, слави две године постојања и

значајне резултате. Како Канцеларија за сарадњу са дијаспором
ради на више различитих поља као што су: пружање помоћи у
решавању преко 100 статусних питања, успостављање сарадње у
области културе, образовања, економских односа, спроводи
истраживања и пројекте, тако су и резултати Канцеларије
разноврсни.
У досадашњем раду Канцеларија је имала изузетну подршку Управе
за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства
спољних послова, градских и образовних институција и цивилног
сектора.
Најзначајни пројекти и активности у којима је Канцеларија
учествовала су Запослимо Србију, сада Управе за сарадњу са
дијаспором и Србима у региону; Олимпијадa еУправа,
Министарства државне управе и локалне самоуправе и Сталне
конференције градова и општина; Упознај државу Србију (пракса
за студенте из дијаспоре), Националне алијансе за локални
економски развој (два циклуса); Затим, пројекти које је
Канцеларије спровела у партнерству: Јачање капацитета и
активности Канцеларије за дијаспору са фокусом на економски
развој Града Ниша; Бесплатни тромесечни курс за дијаспору
преко Скајпа (два циклуса), Округли сто – Очување језика,
културе и идентитета и јачање положаја Срба у дијаспори; Фото
конкурс за дијаспору на тему Срби у свету, Питајте студенте
(онлајн сервиса за информисањ о могућностима студирања у
иностранству), Скуп Ниш и дијаспора и Виртуелни матичар за
дијаспору, уз подршку ресорних министарстава Владе Републике
Србије, онлајн сервис за наручивање извода из матичне књиге
рођених, венчаних и умрлих (и на међународном обрасцу) за 104
општина у Србији, као и држављанства за матично подручје Ниш,
плаћање онлајн и испорука на кућну адресу у иностранству.
Посебно се истиче рад на генерисању знања, информација и
података о дијаспори које смо пласирали јавности и скренули
пажњу на одређене проблеме и потенцијална решења, као и
могућности за сарадњу између матице и дијаспоре.

Данас, Канцеларија за сарадњу са дијаспором Града Ниша две
године рада прославља објављивањем Конкурса за дописнике из
дијаспоре који спроводи у сарадњи са Медиа центром из Ниша и
Нишвил фондацијом, у знак захвалности Нишлијама у Нишу и
иностранству.

201 стипендијa из Фонда за
младе
таленте
студентима
Универзитета у Нишу

Министар омладине и спорта и председник Фонда за младе таленте
Вања Удовичић свечано је уручио уговоре стипендистима Фонда за
младе таленте са Универзитета у Нишу. Свечана додела уговора о
стипендирању
одржана
је
Великој
сали
Ректората,
Универзитетски. Свечаној додели испред Града Ниша,

присуствовао је ресорни већник Милан Пешић и проф. др Драган
Антић, ректор Универзитета у Нишу.
По Конкурсу за стипендирање до 800 најбољих студената завршних
година основних академских студија и до 400 студената завршних
година мастер академских студија са високошколских установа
чији је оснивач Република Србија за школску 2014/15. годину,
студентима са Универзитета у Нишу додељено је укупно 201
стипендијa Фонда за младе таленте.

