
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.01.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог  Решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада
Установе Дечији центар  Ниш за 2015. годину.

II Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечији
центар Ниш за 2015. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Јелица Велаја, начелница Управе за образовање и Александра
Давинић, директорка Установе Дечији центар Ниш.

Број: 145-20/2015-03
У Нишу, 30.01.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                                



На основу члана члана  37.  Статута  града  Ниша  (''Службени  лист  Града
Ниша'', број  88/08) и члана 9 Одлуке о оснивању Установе Дечији центар  Ниш
("Службени лист Града Ниша", број 14/2010 – пречишћен текст и број 94/2010),

Скупштина  Града Ниша на седници одржаној __________ године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

  I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Установе Дечији центар Ниш
за  2015.  годину,  који  је  донео  Управни  одбор  Установе  на  седници  одржаној
16.12.2014. године под бројем 987.

 II   Програм рада Установе Дечији центар Ниш за 2015. годину реализоваће
се  у  складу  са  финансијским планом ове  Установе за 2015. годину.  
 

III Решење доставити Установи Дечији центар Ниш, Управи за образовање и
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:_____________________
У Нишу, ________________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                   Председник

                                                                                     Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор Установе Дечији центар Ниш је на основу члана 9 Одлуке о
оснивању Установе Дечији  центар Ниш, на седници одржаној  16.12.2014. године
донео  Програм рада Установе Дечији центар Ниш за 2015. годину број 987.  

У Програму су дате уводне напомене о оснивању Установе и  делатности,
преглед  програмских  активности,  рад  секција,  план  манифестација  и  остале
активности. 

Планирано је да у 2015. години раде следеће секције:
- Предшколски програми (играонице)
- Музичке секције (школе клавира,  хармонике, синтисајзера, гитаре, 

певања, солфеђа, оркестар и хор)
- Дечије и омладинско позориште,
- Луткарско позориште
- Литерарни клуб ''Душко Радовић''
- Школа страних језика (енглески, немачки, француски)
- Ритмичка гимнастика
- Спортска секција 
- Школа шаха
- Мала школа рачунара
- Ликовне секције
- Моделарска секција
- Омладински креативни центар.

           У делу који се односи на манифестације, програм рада за 2015. годину се
заснива на  активностима из 2014. године, а планиране су и нове, чија реализација
зависи  од организационих,  кадровских,  просторних  и  финансијских  могућности.
Манифестације су равномерно планиране током целе године.

Као најзначајнија манифестација, која је уједно и манифестација у области
културе од значаја за Град, планиран је Фестивал дечије музике „Мајска песма“
који се одржава 41. пут. 
 Програмом су планиране и друге активности као што су трибине и сусрети,
психолошко  саветовалиште  и  радионице  и  сарадња  са  другим  установама  и
организацијама. Потписани су протоколи о сарадњи са Омладинским позориштем
''Трећа половина'' и учешћу у програму '''Млади амбасадори културе''. У Програму
се истиче досадашња добра сарадња са основним школама  и планира наставак
сарадње, као и са организацијом „Црвени крст“.

Кроз  посебне  пројекте  радиће  се  на  осмишљавању  и  презентацији
стваралачких способности деце која спадају у различите групе  деце са посебним
потребама и интересовањима.

Као приоритети Установе у 2015. години истакнути су  развој омладинских
програма,   интезивирање хуманитарних активности,   равномерно и рационално
ангажовање запослених, подизање квалитата наставе и програма и максимална
рационализација трошкова пословања Установе.
         Имајући у виду да је  Програм  сачињен у складу са законом, прописима
Града  и  циљевима  оснивања  Установе,   предлаже  се  доношење  Решења  о
давању  сагласности  на  Програм  рада  Установе  Дечији  центар  Ниш  за  2015.
годину.

                 Начелник
Управе за образовање



        Јелица Велаја



           

ПРОГРАМ  РАДА

УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ ЗА

2015. ГОДИНУ

      

Ниш, Децембар 2014. године

На основу члана 9 Одлуке о оснивању Установе  Дечији центар Ниш
(,,  Службени лист Града Ниша ,,  ,бр.14/2010-пречишћен текст и бр.94/2010) и
члана 28. Статута Установе Дечији центар Ниш, број 11/56 од 31.01.2011.



Управни одбор на седници одржаној  16.12.2014. године доноси

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ 
ЦЕНТАР НИШ ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Оснивање Установе 

Установа је основана Одлуком Скупштине Града Ниша ( „Службени лист
Града Ниша“, број 14/2010 – пречишћен текст и број 94/2010). 

Седиште Установе је у Нишу ул. IX. Бригаде број 10.

2. Делатност Установе Дечији центар Ниш

Основна делатност Установе је остало образовање  ( 85.59 ).
Своје  програмске активности Установа остварује  кроз  различите облике

окупљања  деце  и  омладине,  као  и  организацијом  манифестација,  концерата,
трибина, такмичења, сусрета, саветовања и тако даље.

Делатност Установе Дечији центар одвија се на следећим локацијама: 
- простор у Чаиру ул. IX. Бригаде број 10
- простор на Булевару Немањића бр. 85 .
- у ОШ. ''Др Зоран Ђинђић' у Брзом Броду. 
- у ОШ. ''Чегар'' Ниш

3. Преглед програмских активности Установе

Установа Дечији центар Ниш основана је пре 66 година са циљем да образује,
васпитава  и  унапређује  стваралачке  способности  деце  и  младих  у  њихово
слободно време. 

У свом образовном раду Установа се већим делом ослања на постулате из
Поглавља 36 Агенде 21 (Конференција УН, Рио де Жанеиро 1992). Сматрамо да
би  формално  образовање  требало  да  буде  употпуњено  животним  и  радним
искуством  које  се  стиче  изван  класичне  учионице. Од  изузетне  је  важности
подржати неформалне и ваншколске активности. Како се животни стил и ставови
као вредности установљују још у најранијем добу, улога образовања од посебног
је значаја за децу. Стицање знања представља животни процес, па тако Установа
Дечији центар ради са децом и младима од 3 до 30 година, а кроз неке облике
својих активности и са старијима. 

Методика образовног рада подразумева примену партиципативних, процесно
и ка решењу оријентисаних наставних метода, прилагођених сваком полазнику
понаособ.  Када је у питању рад у групама, руководимо се идејом да је сваки
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појединац и ученик и учитељ, тако да имамо по узрасту мешовите групе, што
даје  добре  резултате  у  раду, јер  се  делом  ослања  на  неке  облике  вршњачке
едукације.

У   свом  васпитном  раду  Установа  Дечији  центар  негује  сарадњу  са
родитељима  или  старатељима  својих  полазника.  У  току  2015.  године  поред
редовних сусрета које имају са сарадницима за рад са децом и младима, за њих
ће  бити  организоване  различите  трибине  и  предавања,  као  и  радионице  и
програми  у  којима  могу  учествовати  са  својом  децом  како  би  што  више
слободног времена провели заједно на квалитетан и осмишљен начин.

У свом раду посвећеном културним садржајима Установа Дечији центар ће
у 2015. години посебну пажњу посветити музици. Наиме, свака година у раду
наше Установе препознатљива је по некој области којој се посебно посвећујемо.
У 2015. години наши полазници али и сви посетиоци наших програма имаће
прилике  да  се  упознају  са  различитим  музичким  жанровима,  а  предност  ће
свакако  имати  млади  и  најмлађи  извођачи,  тако  да  ће  се  кроз  концертну
активност представити превасходно полазници наших секција и радионица, као
и ученици нижих и средњих музичких школа и студенти Факултета уметности.

У сарадњи са спортским клубовима, основним и средњим школама, Дечији
центар ће радити на развоју и промоцији спорта кроз организацију спортских и
рекреативних садржаја намењених различитим узрастима.

    У 2015 години интензивираћемо хуманитарни рад, тако што ћемо сваког
месеца током школске године организовати по једну акцију овог типа. У исто
време наставићемо да омогућавамо бесплатно похађање секција свој деци која су
у статусу било које социјалне потребе, а предвиђени су и попусти за различите
категорије.

Константна  медијска  промоција  и  праћење  рада  Установе  неопходна  је
како  би  се  обезбедила  адекватна  пажња  јавности  и,  колико  год  је  могуће,
уједначен рад и попуњеност капацитета Установе.

Све  своје  активности  током 2015.  године  Установа  Дечији  центар  Ниш
обављаће  поштујући  мере  апсолутне  штедње  на  свим  нивоима.  Поред
непоходног  финансирања  из  буџета,  сви  запослени  поштоваће  у  свом  раду
чињеницу да је смањени обим финансијских средстава из овог извора потребно
надоместити  средствима  добијеним  кроз  сопствене  активности,  већим
ангажовањем  донатора,  кроз  пројекте,  а  пре  свега  креативношћу  и  додатним
залагањем сваког појединца.

Установа Дечији центар у протеклој години смањила је број запослених за
скоро 8% . Сматрамо да је најважније обезбедити довољно посла за њих, па ће
онима који немају довољан број полазника или других обавеза у зависнисти од
радног места, бити омогућено да се допунски ангажују и на другим пословима у
складу са својим образовањем и способностима.
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4. Рад секција

Кроз  секције  Установе  Дечији  центар  сваког  месеца  прође  више  стотина
полазника. Осмишљене су тако да прате интересовања и потребе деце и младих,
као и могућности коришћења њиховог слободног времена.

У 2015 години радиће следеће секције:
- Предшколски програми (играонице)
- Музичке  секције  (школе  клавира,  хармонике,  синтисајзера,

гитаре, певања, солфеђа, оркестар и хор)
-  Дечије и омладинско позориште,
-  Луткарско позориште
- Литерарни клуб ''Душко Радовић''
- Школа страних језика (енглески, немачки, француски)
- Ритмичка гимнастика
- Спортска секција 
- Школа шаха
- Мала школа рачунара
- Ликовне секције
- Моделарска секција
- Омладински креативни центар

 

 Предшколски програми ( играонице )

У оквиру  ових  програма  ради  креативна  играоница,  спортска,  музичка,
ликовна и српско - енглеско забавиште.

У оквиру играоница деца стичу социјалне вештине, сазнања о околини и
односима у њој, знања из различитих области искључиво кроз игру. У оквиру
спортске играонице обавља се рад на корекцији хода,  правилно држање тела,
координација  покрета,  вештине  скакања,  хватања,  бацања,  гађања,  уз  помоћ
реквизита  (струњаче,  чуњеви,  лопте,  обручи),  као  и  уз  помоћ  стручних
сарадника-професора  физичког  васпитања.  Кроз  игру  се  остварује  процес
социјализације,  као  и  колективни  дух  који  је  веома  битан  за  правилно
формирање личности. 

Кроз  музичке  програме  предвиђен  је  увод  у  музичко  образовање,
развијање склоности и осећаја за ритам, истраживање музичког духа детета и
евентуално  проналажење  талента.  Упознавање  са  музичким  инструментима-
клавиром, хармоником, гитаром, бубњевима...,  и испробавање њиховог рада су
такође део рада ове секције. За оне са више интересовања за ове активности,
биће  оформљен   Дечји  хор   који  ће  припремати  дечије  песме  с  којима  ће
наступати  на   манифестацијама  Установе.  За  најмлађе  полазнике  биће
организован педагошки концерт.
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У  ликовним  играоницама  најмлађи  имају  могућност  за  упознавање
различитих  материјала,  мешање  боја,  светло  и  сенке,  цртање  и  сликање  на
керамици,  стаклу  и  другим  несвакидашњим  материјалима,  мртва  природа,
модели,  визирање,  перспектива,  и  још  много  тога  научиће  деца  у  раду  са
стручним тимом ликовне секције. Радови ће бити приказивани на интернету али
и на изложбама које ће пратити веће манифестације Дечијег центра.

У  српско  –  енглеском  забавишту  најмлађи  сваког  радног  дана  током
трочасовне наставе паралелно слушају оба језика.

Играонице  раде  на  четири  различите  локације  у  граду  (Чаир,  Бул.
Немањића,  Б.Брод,  и Пантелеј),  два пута,  три пута  недељно и свакодневно  у
трајању од 2 до 3 сата, у преподневним и поподневним сатима.

 Музичке секције

Постоји  готово  апсолутна  сагласност  како  међу  истраживачима
музикалности  –  психолозима,  тако  и  међу  музичарима,  да  се  музичке
способности јављају знатно раније од других,  поготово уколико су средински
услови  повољнији.  У складу  са  овим али  и  свесни  чињенице  да  су  музичке
секције и програми најпосећенији у нашој Установи, планирамо да 2015. година
у Дечијем центру буде година музике.

- Школа клавира 
У свом раду обухвата полазнике:

 предшколског  узраста,  пре  свега  у  циљу развијања  љубави  према

музици, ритму и слуху,

 школског узраста.

Рад се изводи по програму Ниже музичке школе.

- Школа хармонике
Школа има за циљ савладавање технике свирања, а након тога солистичке

и наступе у оркестру хармоника.  Ова школа ради по програму ниже музичке
школе. 

- Школа синтисајзера
Савремена  кретања  у  области  музике  допринела  су  све  већем

интересовању за свирање на овом инструменту, тако да је, од скромних почетака
у оквиру школе хармонике,  сада прерасла у самосталну, са  све  већим бројем
полазника, чему је допринела и набавка нових и квалитетнијих инструмената.
 

- Школа гитаре
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Окупља полазнике школског узраста и радиће по програму ниже музичке
школе. Врло је атрактивна и стандардно има максималан број полазника. Спада у
секције чија је програмска активност богата и врло запажена.

У оквиру ове секције ради и школа рок гитаре,  по програмима који су
прилагођени интересовањима и могућностима сваког полазника понаособ. Њен
саставни део је и рок састав.

- Школа  певања

Рад ће се  заснивати пре свега  на савладавању техничких вежби које  су
основ за правилну поставку гласа, а избор програма вршиће се према узрасту
деце и њиховим могућностима.

Ова секција представља главног носиоца фестивала Мајска песма, сталне
Градске манифестације, али и свих других музичких програма.

-  Солфеђо

Певање  по  нотама  и  музичка  теорија  допуна  су  инструменталном
усавршавању  и  потпуном  музичком  образовању. Часови  ће  се  одржавати  по
програму ниже музичке школе. Настава ће се изводити индивидуално, што није
уобичајена пракса али је гаранција још већег квалитета.

- Дечији оркестар

У  2015. години инсистираће се на заједничком раду чланова различитих
музичких секција, што ће не само обогатити програмску активност Установе, већ
ће деци омогућити да у заједничком музицирању са својим вршњацима стекну
нова искуства и сигурност. Оркестар ће наступати у оквиру музичких програма
које ће организовати Дечији центар.

- Мали хор

Деца узраста од 3 до 6 година биће окупљена у оквиру хора на чијем ће
репертоару бити песме за децу, адекватно приређене за наступе предвиђене у
оквиру програмских активности Установе. Ипак, пре било каквих наступа, мали
хор има за циљ да код деце негује и развија радост заједничког музицирања и да
онима  код  којих  се  примети  посебна  способност,  омогући  даље  развијање
талента у оквиру неке од музичких секција.

 Дечије и омладинско позориште 
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Дечије  позориште  ће  организовати  рад  деце  узраста  од 7  до  12  година
(млађа група) и од 12 до 18 година (старија група). У оквиру рада ове секције,
неговаће се драмско стваралаштво, рад на текстовима и драматизацији, развој и
правилност  говора,  стилске  вежбе,  пантомима,  а  уз  то  ће  се  и  подстицати
изражајност и осећајност, вежбе концентрације и релаксације, сценски покрет,
играње класичних, народних и модерних игара,  увежбавање певања и играња,
савлађивање великих сценских целина (представа, игроказ, мјузикл, академија) и
реализоваће се рад на припремању полугодишње и годишње представе у складу
са  узрастом  полазника.  Позориште  ће  своје  представе  изводити  на  сцени  у
Дечијем центру, али и на другим сценама у граду, будући да је ансамбл током
претходних година успесима које је постигао и доказаним квалитетом показао да
заслужује праву бину, коју Дечији центар нема.

 Луткарско позориште

Намењено  је  деци  предшколског  и  млађег  школског  узраста.  Развија
креативност  на  различитим  пољима  тако  што  деца  учествују  у  одабиру  или
осмишљавању текста, сама креирају и праве лутке и  изводе представу.

 Литерарни клуб ''Душко Радовић'' 

Клуб ће  се  бавити  подстицањем и  неговањем  литерарног  стваралаштва
деце,  неговањем говорне и писане културе језика и њиховом презентацијом и
афирмацијом у јавности.

У оквиру активности клуба предвиђена је промоција књига, учествовање
на конкурсима и такмичењима, објављиваље најбољих радова у часописима и
организовање гостовања познатих писаца и песника за децу.

Клуб је домаћин сусрета младих литерарних стваралаца нишких основних
школа под називом ''Сусретања''.

 Школа страних језика 

Настава енглеског језика ће се организовати према посебним програмима,
 а такође и према програму за основну школу. Група ће бити формирана према
претходном знању и узрасту полазника,  са  завршним  јавним  наступом.  Због
интересовања рад школе проширен је на немачки и француски језик.

Енглески  језик  уведен  је  у  све  предшколске  групе  у  Дечијем  центру,
постоји и српско - енглеско забавиште.

 Ритмичка гимнастика
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Ова секција ,  која окупља највећи број полазника,  показује неопходност
оваквог вида активности за нашу децу, која већи део времена проводе седећи.
Правилно изражавање кроз покрет, ход и игру, као и увођење реквизита (чуњеви,
лопте, траке, обручи) омогућава веома атрактивне јавне наступе, који привлаче
велику пажњу.

Рад  се  одвија  по  различитим старосним групама,  а  обухваћена  су  деца
узраста од 4 до 12 година. 

 Спортска секција

Окупља  децу  узраста  од  4  до  9  година.  Поред  развијања  различитих
физичких способности, упознаје децу са основама појединих спортова. Посебан
сегмент рада посвећен је корективној гимнастици. 

 Школа шаха 

У  сарадњи  са  основним  школама  и  специјализованим  шаховским
организацијама и  институцијама,  развијаће  љубав према шаху, учиће децу да
играју и организоваће појединачна и школска такмичења, симултатанке, као и
предавања  на  ову  тему.  Ова  секција  домаћин  је  традиционалног  Божићног
шаховског  турнира,  јединственог  у  Србији.  Рад  ове  секције  од  ове  школске
године одвија се и у школи ''14 Октобар''. 

 Мала школа рачунара 

Посебно  ће  се  пажња  посветити  школовању  и  образовању  деце
предшколског узраста са програмима из области информатике и рачунарства на
нивоу  који је том узрасту прихватљив, као и уз примену литературе и средстава
која се данас користе у свету.  

 Ликовна секција

Рад у ликовном атељеу одвијаће се у оквиру ликовне секције али и кроз
различите радионице које ће бити организоване у трајању од 1 до 3 месеца са
циљем  да  деци  различитог  узраста  али  и  одраслима  омогући  савладавање
различитих техника (декупаж, витраж, израда накита, сликање итд. ) 

Групе ће бити формиране на основу узраста деце и то на следећи начин:
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 Предшколски  узраст  од  4  до  7  година:  упознавање  са  основним

ликовним принципима: композиција, мешање боја, светло и сенке, а
све то кроз цртање сликање и моделовање;

 Нижи школски  узраст  од 7  до  10  година:  упознавање  различитих

материјала,  сликање  на  керамици,  стаклу,  текстилу,  цртање  и
сликање;

 Виши школски  узраст  од 11 до  15  година:  цртање  и  сликање  по

моделу, мртва природа, упознавање са перспективом и материјалом
(тврдо, меко), светло, сенка, и ток линије;

 Група  која  се  припрема  за  упис  у  Уметничку:  школу-цртање  по

моделу, сликање мртве природе, и моделовање;

 Група одраслих

У  оквиру  атељеа  полазници  ће  радити  и  на  осмишљавању  и  изради
сценографије за различите програме Дечијег центра.

 Моделарска секција 

У оквиру ове секције најзаступљенија је бродомоделарска радионица.
Бродомоделарска  радионица  бавиће  се  обуком  полазника  у  градњи

основних и такмичарских модела.  У свом раду користиће најновија техничка
достигнућа  и  модерне  материјале,  и употребљаваће  специјалне  алате  како би
ученици-такмичари успели да изграде врло сложене моделе бродова и чамаца, те
да се као такви појаве као успешни такмичари на регионалним и републичким
такмичењима.

У оквиру ове радионице, полазници ће радити на програму под називом
''TEIFOC'', који  подразумева еколошки  потпуно  природне  материјале  и  на
посебни начин развија креативност код деце.

Поред  бродомоделарства,  увешће  се  такође  и  рад  са  полазницима  у
секцијама аутомоделарство и ракетно моделарство, као и рад (пројектовање) на
рачунару. 

Тенденција је да се у рад моделарске секције укључе полазници млађег
узраста, уз примену за њих адекватних материјала.

 Омладински креативни центар

Препознајући  потребу  младих  да  се  креативно  ангажују  на  нешто
другачији начин од млађих полазника Дечијег центра,  осмислили смо за њих
посебан програм који садржи више различитих секција. У 2015 години програм
Омладинског креативног центра обухватаће позориште,  литерарни клуб, плес,
школу рок гитаре и време и простор намењен омладинским музичким саставима.
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 Планиране манифестације

Програм  рада  за  2015  годину  заснива  се  на  активностима  и
манифестацијама које су реализоване у 2014 години укључујући и нове садржаје
за  које  сматрамо да  ћемо изнаћи  могућности  у  организационом,  просторном,
кадровском и финансијском смислу.

Јануар

- Божићни шаховски турнир
- Програм за време зимског распуста ''Зимске чаролије''
- Дечија Нова година (хуманитарни програм)
- Концерт фолклора
- Сусрет са књижевником 

                     - Обележавање Дана Светог Саве
                  

Фебруар

- Дани Установе - Свети Симеон Мироточиви - Слава Дечијег 
  центра (обележавање 66 година рада Дечијег Центра )
- Фестивал омладинских бендова
- Хуманитарни концерт

Март

- ''Чувај маму да ти дуже траје'' (програм поводом 8. Марта)
-  Дан пролећа 
- Светски дан заштите вода
- Концерт класичне музике
- Хуманитарни концерт
- Гостовање  деце из Бугарске 

Април
- Маскенбал - традиционална пролећна ''Априлијада''

- ''Сусретања'' – програм младих литерарних стваралаца
- Научно-техничка достигнућа младих-смотра
- Сусрет са песником за децу
- Ускршње чаролије
- Концерт класичне музике
- Хуманитарни концерт
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Maj

- Спортски дан
- Међународни дан породице
- У сусрет Мајској песми – програм музичке секције
- Изложба ликовних радова
- Фестивал ''Мајска песма''

Јун

- Слава Цара Константина и царице Јелене
- Светски дан заштите животне средине
- Завршни програми свих секција
- Светски дан музике
- Хуманитарни концерт

Јул и Август

- Лето у Чаиру, сваке вечери пет дана у недељи на платоу испред
Дечијег центра одвијају се програми различитог садржаја и за различите узрасте:
игре  без  граница,  караоке,  позоришне  представе,  концерти,  дружење  са
књижевницима  и  глумцима...  Сви  такмичарски  програми  доносе  учесницима
бројне награде. 

Кроз ове програме током два месеца прође више хиљада посетилаца.
Септембар

- Упис нових чланова – Отворена врата
- ''Очистимо свет''
- Светски дан без аутомобила
- Концерт етно музике
- Хуманитарни концерт

Окотобар

- Дечија недеља – У току ове недеље деца Дечијег центра свакога
дана  биће  домаћини деци из  сродних установа и  заједнички  ће  организовати
ликовне и музичке радионице, спортска такмичења и завршну приредбу.

- Дани цвећа 
- Сусрет са песником
- Позоришна премијера

Новембар

- ''Сусретања'' – програм деце литерарних стваралаца
- Дани Душка Радовића
- Новембар – месец борбе против болести зависности

- Светски дан детета

- Оркин рођендан (бринимо о животињама и поштујмо их )
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Децембар

- Дан  УНИЦЕФ-а
- Концерти полазника Дечијег центра
- Новогодишњи програм

Поред ових програма биће организована  различита  гостовања,  а  Дечији
центар биће учесник свих градских манифестација на које  буде позван. Такође
ће бити организовано учешће у радио и ТВ програмима,  а  током свих већих
манифестација организоваће се дружење деце учесника.

Једини  програм  који  се  делимично  финансира  из  буџета  је  Фестивал
композиција за децу ''Мајска песма'' који ће ове године бити одржан по 41 пут. 

5. Остале активности

 Трибине и сусрети

Планира се организовање предавања, трибина и сусрета са темама  
из различитих области  рада, уз гостовање стручњака.

 Психолошко саветовалиште

Осмишљено је, пре свега, као помоћ у прилагођавању најмлађих 
полазника  Дечијег центра. Своју неопходност показало је и 
захваљујући томе што у Дечији центар све чешће бивају упућена 
деца са неким од развојних и говорних проблема или потешкоћа. У 
оквиру саветовалишта ради школа за родитеље.

 Радионице

Поред секција које раде током целе школске године, биће 
организоване радионице у трајању од једног до три месеца, у 
зависности од области.

6. Сарадња са другим установама и организацијама

Дечији  центар  Ниш  ће  у  2015.  години  тежити  остварењу  сарадње  са
организацијама  и  установама  која  се  баве  васпитно-образовним  и  културним
делатностима,  пре  свега  ради  размене  искустава  и  унапређења  програмских
садржаја.
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Потписани су протоколи о сарадњи са Омладинским позориштем ''Трећа
половина''  и,  што  сматрамо  посебно  значајним  због  незаменљиве  вршњачке
промоције културних садржаја, '''Младим амбасадорима културе''.

Издвајамо  изузетну  сарадњу  са  основним  школама  ''Чегар''  и  ''Душан
Тасковић Срећко'', која ће бити настављена у 2015 години. 

Дечији  центар  планира  организовање  више  различитих   активности  са
Организацијом ''Црвени крст Ниш''.

У оквиру међународне сарадње биће организовани заједнички програми и
гостовања са Националним дечијим центром Бугарске.

7. Реализација програма кроз посебне пројекте

Дечији центар Ниш ће у 2015. години кроз посебне пројекте радити на
осмишљавању  и  презентацији  стваралачких  способности  деце  која  спадају  у
различите  групе са  посебним потребама и интерсовањима и  тако још једном
показати и едукативну и хуманитарну компоненту своје делатности. 

8. Приоритети

Приоритети  Установе  у  2015.  години  су:  развој  омладинских  програма,
интензивирање  хуманитарних  активности,  равномерно  и  рационално
ангажовање запослених, подизање квалитата наставе и програма и максимална
рационализација трошкова пословања Установе.

 

 ПРЕДСЕДНИК
      УПРАВНОГ  ОДБОРА 
_________________________

                  Александар  Живковић
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