CITY OF NIS
Страт егија р азвоја Гр ада Ни ша / City of Nis Developm ent Str ategy
Поштовани,
Са задовољством вас обавештавам да нам предстоје скупови везани за израду
Стратегије развоја Града Ниша.



У среду и четвртак, 30. и 31. маја, Град Ниш, Дечији културно- образовни центар и
Регионални центар за таленте, у сарадњи са УН-ХАБИТАТ-ом организују манифестацију
“Наш Ниш – дан за поглед у будућност града”, са низом догађања на отвореном у
центру града. Манифестација је посвећена грађанима, омладини и деци Ниша, у циљу
прикупљања, размене мишљења и идеја о будућности нашег града, те информисања
грађана о текућем процесу израде Стратегије. Планиране су следеће активности:

Среда, 30. мај
18:00 Oтворени конкурс за најлепши дечији цртеж на тему
“Будућност мог града” на тргу Краља Милана, плато испред
хотела Амбасадор (биће обезбеђен материјал, као и
сладолед за све учеснике)
Четвртак, 31. мај
11:00 Округли сто “Дефинисање визије – Како видите Ниш у најбољем светлу?”
на нишком универзитету, уз учешће представника Студентског парламента


У среду и четвртак, 6. и 7. јуна, Савет за развој Града, Радна група и Радни тим за
израду Стратегије, као и већи број стејкхолдера, биће укључени у дводневну
Радионицу о визији развоја, у циљу размене мишљења, прикупљања идеја и
дефинисања заједничке визије будућности Ниша и његових грађана, од којих се
очекује да буду лидери промена и развоја. Планиране су следеће активности:
9:30 – 14:00 Друга и трећа пленарна радионица
у Нишком културном центру, Станоја Бунушевца бб, уз учешће чланова Савета за развој
Града, Радне групе и Радног тима за израду Стратегије, стручњака из Ниша и
међународних експерата
У среду, 6. јуна, у 15:00, након Друге пленарне радионице, одржаће се церемонија
доделе награда за прво, друго и треће место на Конкурсу за најлепши дечији цртеж, у
Нишком културном центру.

Ваше учешће у наведеним активностима, као важног актера у процесу планирања
Стратегије развоја Града Ниша, веома је значајно јер уједно представља прилику за размену
идеја о будућности Града Ниша, као и општих и специфичних циљева за развој нашег града.
Надам се да ћете нам се придружити и активно учествовати у овим догађањима.
С поштовањем,
г. Смиљко Костић
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CITY OF NIS
Страт егија р азвоја Гр ада Ни ша / City of Nis Developm ent Str ategy
градоначелник Града Ниша

Град Ниш
позива грађане да учествују у манифестацији

Наш Ниш
Дан за поглед у будућност града
среда, 30. мај 2007.
Распоред догађања:
Конкурс за најлепши дечији цртеж на тему “Будућност мог града”
Отворен за децу Ниша, биће обезбеђени бојице и материјал, као и сладолед за све
учеснике
почетак: 18:00
место одржавања: Трг Краља Милана, плато испред хотела Амбасадор
Улични пункт
Простор за окупљање и размену идеја и визија о будућности града и информативни
штанд о процесу израде Стратегије развоја града Ниша
почетак: 17:00
место одржавања: Трг Краља Милана, пешачка зона

Помозите у планирању будућности града
Дан за размену идеја и визија о будућности Ниша
Наведене активности су део процеса израде Стратегије развоја, који Град Ниш спроводи уз подршку СИРП
УН-ХАБИТАТ Програма становања и трајне интеграције избеглица који финансира влада Италије, и ЕРВЕТа, специјализоване агенције за развој из регије Емилија Ромања у Италији.
Процес израде Стратегије, на чијем је челу градоначелник, отпочео је у јануару 2007, оснивањем Савета за
развој, који чине представници градске Скупштине, 5 нишких општина и локалних невладиних организација.
Процес планирања подразумева учешће великог броја актера, и укључује јавне установе, мала и средња
предузећа, банке, синдикате и струковна удружења, мањинске групе, невладин сектор, домове културе,
спортске клубове, удружења и групе грађана, знамените појединце, интелектуалце и представнике верских
заједница.
Дефинисање заједничке визије развоја града је главни корак у процесу планирања који укључује целу
заједницу.
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