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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/10) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/08, 4/09 и 58/09), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 20.01.2011. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа и 
суфинансирању пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш – СПАН“. 
II  Носилац Пројекта је Подружница Центра за самостални живот инвалида Ниш, а 
партнер на пројекту је Град Ниш. 
III  Укупна вредност пројекта је 3.721.296,00 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у 
износу од 2.940.000,00 динара или 79,00%. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  Пројекат „Сервис персоналних асистената Ниш – СПАН“ има за циљ унапређење 
положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша, увођењем персоналног 
асистента као нове услуге социјалне заштите. 

Пројектом је предвиђено оснивање Центра персоналних асистената као једну врсту 
услуга социјалне заштите, за девет особа са инвалидитетом у Нишу. Персонални асистенти 
омогућују корисницима већу самосталност, учешће, одговорност као и бољи квалитет 
живота. 

По истраживању које је ЦСЖ  радио у сарадњи са организацијом OXFAM један од 
основних узрока сиромаштва ОСИ јесте социјална искљученост и непостојање одговарајућих 
служби подршке. Организовање адекватних облика социјалне подршке један је од кључних 
предуслова за инклузију ОСИ на принципима остварења људских права и достојанства ових 
особа. У 2007  ЦСЖ потврђује истраживања из 2004. у сарадњи са Институтом ЕСПИ - 40% 
испитаника треба управо услуге као што су помоћ при устајању, обављању личне хигијене, 
помоћ у кретању, обављању професионалних и других радних активности. Најчешћи разлог 
некоришћења су непостојање услуга у месту боравка и неинформисаност. Истраживање 
такође показује да је за 65% особа са телесним инвалидитетом неопходна асистенција другог 
лица у задовољавању потреба и обављању активности свакодневног живота. 
 Корисници пројекта су 7 особа са инвалидитетом које су радно и/или друштвено 
активне, баве се спортом, волонтерским радом или се допунски образују, а имају отежавајуће 
породичне и/или социјалне околности (живе сами, имају старе родитеље, више ОСИ у 
породици, лоша материјална ситуација). Персонални асистенти ће превасходно бити 
незапослене особе са евиденције НСЗ.  
 Пројекат траје 12 месеци. Носилац пројекта је Центар за самостални живот инвалида 
Ниш, а партнер на пројекту је Град Ниш. 

Укупна вредност пројекта је 3.721.296,00  динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у 
износу од 2.940.000,00 динара. 



 Средства за реализацију овог пројекта су обезбеђена буџетом Града Ниша за 2011. 
годину на позицији 50, економска класификација 481/2 Управе за дечију, социјалну и 
примарну здравствену заштиту. 

Пројекат „Сервис персоналних асистената Ниш – СПАН“ је значајан за  унапређење 
положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша, па Градско веће Града Ниша 
предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе решење о 
прихватању учешћа и суфинансирању пројекта. 
  

 
 
 
 
Број: 40-11/2011-03 
У Нишу,  20.01.2011. године 
 
                                
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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