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Повод данашње посете делегације из Жиронда У Француској су
две активности које везују Град Ниш и Француску – прва је
месец Франкофоније у Нишу и друга такође веома важна
децентрализована-билатерална сарадња Града Ниша са Генералним
саветом Жиронда.
“Ова сарадња је започета у октобру 2012. Године када сам се
овде у Нишу сусрео са шефом Мисије за међународну сарадњу и
односе при Генералном савету Жиронда г-дином Филипом-Анријем
Ледријом, а на иниицијативу амбасаде Француске у Србији. Тада
је договорено да се започне сарадња која це бити посвећена
младима, култури и застити зивотне средине. Овакав договор је
довео до конкретних пројеката сарадње чији су актери из
области образовања, културе и цивилног друства, нишки и
жирондински, улозили пуно труда. Након посете Нислија Зиронду
у току 2013. године, данас су са нама жирондински партнери
који ће између осталог пружити подрску текућим активностима
Француског института у Нишу посвећене франкофонији”. Рекао је
обраћајући се присутнима градоначелник Ниша проф. др Зоран
Перишић.
Неки од пројеката укључују школске активности, деце из
Жиронда са ОШ Краљ Петар и на заједничкој адаптацији књижевног
дела Мали принц чије ће премијерно заједничко извођење,
истовремено на српском и француском, бити у Народном позоришту
21. марта 2014. у 13:00 сати.
Остварена је и сарадња са Музичком школом Ниш на адаптацији и
заједничком извођењу дела класичне и џез музике чији ће
заједнички програм извести у Симфонијском оркестру дана 20.
марта 2014. године у 20. 00 сати.
Француски писац, редитељ, музичар и Глумац Ђани Грегори Форне

сарађује са академским позориштем СКЦ Ниш у писању и резирању
позоришне представе посвећене младима у Нишу чије је
премијерно извођење планирано за септембар 2015, а
успостављена је и сарадња НВО сектора на припреми пројеката
волонтирања и рада са младима.

НИС и ове године
локалне пројекте

подржава

Нафтна индустрија Србије и ове године расписала је јавни
конкурс за доделу финансијских средстава за реализацију
пројеката из области спорта, културе, заштите животне средине,
науке и социјалне заштите.
Јавни конкурс који се и ове године реализује под слоганом
“Заједници заједно”, на територијама градова Београд, Нови
Сад, Панчево, Зрењанин, Ниш, Чачак и општина Кикинда, Нови
Бечеј, Кањижа, Житиште и Србобран биће отворен од 14. марта до
4. априла.
У име Града Ниша Споразум о сарадњи са компанијом НИС за
2014. годину потписао је заменик градоначелника Љубивоје
Славковић који се овом приликом захвалио овој компанији за
подршку коју пружа нашем граду јер се, како је рекао, некада
чини да јужно од Београда нема Србије до Чачка и Ниша.
Славковић је истакао да је Ниш велики дистрибутивни центар
НИС-ових производа, као и да има изузетну сарадњу са НИС-ом.
Генерални директор НИС-а Кирил Кравченко рекао је да је ова
компанија до сада уложила 1, 5 милијарду динара у друштвено
одговорне пројекте, што, како је рекао, није мало, али није ни
много, с обзиром на потребе.

Успех има смисла само ако га поделимо са другима и уложимо у
унапређење и развој добрих идеја. Ове године смо обезбедили
више од 110 милиона динара за пројекте који имају снагу да
унапреде ваше општине. Кроз систем јавних конкурса смо у
претходне три године подржали око 250 пројеката, док је у
програм друштвене одговорности “Сарадња ради развоја”
компанија од 2009. године уложила 680 милиона динара, изјавио
је Кравченко.
НИС је 2009. године започео пројекат подршке локалним
заједницама који је из године у годину унапређиван. Од прошле
године се 100 одсто средстава расподељује путем јавног
конкурса за пројекте које непрофитне организације истакну као
приоритетне за социјално-економски развој локалне заједнице.
До сада је реализовано више од 450 пројеката који су помогли
развој локалних заједница, олакшали функционисање бројних
установа и унапредили рад културних, образовних и спортских
институција.
На конкурсу могу да учествују непрофитне установе са
пројектима из области спорта, културе, науке, заштите животне
средине и помоћи социјално угроженим категоријама. О избору
пројеката ће одлучивати Комисија, коју ће чинити представници
локалних самоуправа, НИС-а, као и локалне угледне личности.

