Обележен 3. децембар, Дан ОСИ
Поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом,
градоначелник Ниша, Дарко Булатовић, са својим сарадницима
угостио је у Градској кући представнике удружења и
организација. Свечаним окупљањем подржана је идеја о потреби
побољшања квалитета живота особа са инвалидитетом, о
једнакости уживања људских права и равноправном учешћу у свим
сегментима јавног живота.
Питања социјалне и здравствене заштите, правна безбедност на
раду, запошљавање особа са инвалидитетом, као и медијска
промоција и подршка у остваривању права – неке су од кључних
тема које су овом приликом истакнуте.
Градоначелник Ниша, Дарко Булатовић, напоменуо је да Град ове
године издваја скоро 100 посто већи износ финансијских
средстава у односу на досадашњу праксу. „То је скроман
допринос – наводи градоначелник – али и искрен показатељ
колико мислимо на вас, или, што је можда најзначајаније,
колико ћемо у будућности мислити на вас, јер сте ви битан део
друштва, јер смо сви ми потпуно једнаки.“ Интеграција особа са
инвалидитетом у просторе јавног, политичког, економског и
културног живота Града, уклањање физичких и друштвених
баријера, поштовање дигнитета, као и остваривање социјалних,
економских, образовних и здравствених права, представља важну
законску али и етичку обавезу Града Ниша, истакао је
градоначелник Булатовић. Активна политика запошљавања
инвалидних особа, препозната је као један од примарних циљева
локалне самоуправе. На републичком нивоу посматрано, Ниш и
представља град који је уложио највише средстава за запослење
особа са инвалидитетом. Овим поводом, Булатовић је поручио:
„Желим да осетите подршку Града Ниша, да се осетите значајним
и корисним делом нашег друштва, да ову кућу осетите као
своју.“
Чланица Градског већа за социјална питања, Тијана Ђорђевић

Илић, истакла је да равноправно укључивање на тржиште рада,
социјална и економска сигурност, остваривање права инвалида
рада, али и свих особа са инвалидитетом, као и поштовање
личног и људског достојанства, представља најважнија питања
социјалне политике Града Ниша.
Заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом,
Владана Јовић, напоменула је да Град Ниш представља пример
добре праксе имплементације особa са инвалидитетом. Владана
Јовић подсетила је да се Град Ниш календарске 2016. године
нашао на листи градова награђених за допринос развоју свих
облика приступачности за особе са инвалидитетом на својој
територији.
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Руководство Града Ниша разговарало је данас за заштитником
грађана Зораном Пашалићем о стању људских права и начинима за
унапређење остваривања права грађана на територији Града Ниша.
Према речима заменика градопначелника проф.др Милоша Банђура
Град Ниш разликује се од других градова у Србији по томе што
градоначелник са својим сарадницима сваког понедељка разговара
са грађанима Ниша о проблемима које имају, како са ЈКП и ЈП,
тако и о њиховим личним проблемима који су често
егзистенцијалне природе. До сада је, према речима заменика
Банђура градоначелник разговарао са више од 1000 Нишлија и
Нишлијки и многи проблеми које су му они изложили су решени.
Зоран Пашалић, заштитник грађана Републике Србије захвалио се
рукповодству града на досадашњој сарадњи и стакао да Ниш у
многим областима предњачи у односу на друге градове у Србији,
па и у односу на главни град. Он је истакао Ниш предњачи у

решавању социјалних питања која се тичу ОСИ, односу према
старијима, инклузији мањинских група, а да су проблеми на које
се грађани најчешће жале имовинске природе и спорост
администрације у решавању многих питања. Локална заштитница
грађана Сања Стојанчић истакла је да се грађани жале на
проблем обједињене наплате, ЈКП Наисус и јавне извршитеље.
Према њеним речима од почетка године у Нишу је било укупно 620
предмета.

РАЗГОВОР О ПРАВИМА ГРАЂАНА
Обавештавамо Вас да ће Заштитник грађана Републике Србије,
господин Зоран Пашалић са сарадницима дана 17.10.2017. године
у просторијама канцеларије заштитника грађана у улици Наде
Томић бр.13 у Нишу, разговарати са грађанима о проблемима
везано за остваривање својих права у органима државне управе.
Заинтересовани грађани, могу заказати свој термин за разговор
на телефон 018/521-676 .

Канцеларија Заштитника грађана Града Ниша
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ПРИСТУПАЧНОСТИ
Град Ниш добитник је награде за допринос развоју свих облика
приступачности на конкурсу који је спровела Канцеларија
заштитника грађана. Награду је у име града примила чланица
Градског већа ресорно задужена за социјалну политику Тијана
Ђорђевић Илић.
Према њеним речима Град је добио прву награду за стратешко
промишљање и проактивност у развоју приступачности у
конкуренцији 22 града и општина. „Град је учествовао на
конкурсу са публикацијом „Водич кроз права и субвенције
намењене особама са инвалидитетом на територији Града Ниша“,
као и медијским презентацијама градских активности на
свеобухватном побољшању положаја ОСИ“, рекла је Ђорђевић Илић.
Она је додала да је за локалну самоуправу ово важно признање,
али и подстицај да у овој области и даље ради у сарадњи са
удружењима особа са инвалидитетом, како би Ниш био још
приступачнији у сваком смислу. Ђорђевић Илић је нагласила да
је комисија која је одлучивала о додели признања, а коју су
чинили представници Канцеларије заштитника грађана, Тима за
социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије и
Сталне конференције градова и општина, препознала да је Ниш
позитиван пример у области приступачности на локалном нивоу и
да истински примењује прописе и имплементира стратешка
документа која су донета ради унапређења положаја особа са
инвалидитетом у нашем граду.

