РЕШЕН ПРОБЛЕМ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас са
представницима Јуре о нашој суграђанки Виолети Петровић,
самохраној мајци и оболелој од карцинома, којој је након 18
месеци рада у овој фабрици, 30.новембра престао радни однос.
Заједничим залагањем Града Ниша, корпорације Јура и министра
Вулина, наша суграђанка ће наставити да ради у Јури.
Компанија Јура у току дана доставила је градоначелнику допис
који је он прочитао на конференцији за новинаре и у коме
обавештавају Град да ће Вилети Петровић понудити нови уговор о
раду. „Узевши у обзир све чињенице о болести Виолете Петровић,
са којима се Јура упознала тек након истека уговора, ми као
друштвено одговорна компанија решили смо да пружимо помоћ, без
обзира на постојећа законска решења, и из моралних и хуманих
разлога, продужићемо уговор“, стоји између осталог у допису
достављеном градоначелнику.
Градоначелник Ниша реаговао је одмах након што је сазнао за
проблем у коме се нашла наша суграђанка. „Забринути њеном
ситуацијом истог смо тренутка ступили у контакт са Виолетом и
кренули да решавамо проблем. Позвао сам директоре и
представнике компаније Јура, којима се овом приликом
захваљујем што су се одазвали и донели одлуку да се самохраној
мајци и жени оболелој од карцинома продужи уговор. Жалимо што
је дошло до овакве ситуације, али истовремено задовољни смо
што као град имамо капацитет да решавамо овакве и сличне
ситуације“, рекао је градоначелник Булатовић. Виолета Петровић
се захвалила Граду, надлежном министарству и компанији Јура и
истакла да је пред њом тежак пут оздрављења, али да има
довољно снаге, коју добија од свог детета, да настави борбу за
властити живот.

НИШ И ВИЗАНТИЈА XVI
РИМСКИ ВЕНАЦ ПРАВОСЛАВНОГ КРАЉЕВСТВА
– 800 година од крунисања Стефана Првовенчаног

У славу града Ниша, а у време градске славе од 03. до 05. јуна
2017. године, биће одржан шеснаести по реду Међународни научни
скуп византолога Ниш и Византија у организацији Града Ниша,
Универзитета у Нишу и Епархије Нишке.
Међународни симпозијум Ниш и Византија XVI својим поднасловом
„Римски венац православног краљевства – 800 година од
крунисања Стефана Првовенчаног“, има за циљ да нишку, српску и
европску јавност подсети на најзначајнији догађај у историји
српске државности, али и на узајамну повезаност и упућеност
хришћанских народа и држава.
2017. године обележава се 800 година од крунисања Стефана
Првовенчаног. То је прво српско краљевско крунисање круном
пристиглом из Рима као дар римског папе Хонорија III. То се
догодили у манастиру Жича 1217. године где је „Стефан по
Божијој милости први крунисани (венчани) краљ све српске
земље“, записано је у Жичкој хрисовуљи. Ово је прво српско
краљевско крунисање и преломни тренутак у историји владарских
крунисања код Срба. У хијерархији европских, хришћанских
владара, Стефан Првовенчани је изједначен са осталим краљевима
и Србија је тако стекла пуни суверенитет. Додела папске круне
представља међународно правно признање Србије као независне
државе.
И ове, 2017. године, од 03. до 05. јуна, у нашем граду ће
боравити еминентни византолози из целог света а њихова знања
биће усперена на Ниш, Србију и на свеколики византијски
културни простор.

У НИШУ, СВЕЧАНОМ СЕДНИЦОМ
САВЕТА
ЗА
ОСИ,
ОБЕЛЕЖЕН
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

У сусрет Међународном дану особа са инвалидитетом данас је у
Градској кући одржана свечана Седница Савета за особе са
инвалидитетом Града Ниша којој је присуствовао и Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић. Он је овом приликом захвалио свим
особама са инвалидитетом јер пружају немерљив допринос и
савете локалној самоуправи како би заједнички проблеми били
решавани на најбољи могући начин. „Не кажем да се све одвија
глатко, без проблема. Напротив. Али уз довољно разумевања,
посвећености и уз жељу да идемо напред, превазилазимо препреке
на које наилазимо“, рекао је градоначелник.
„Данашњи дан прилика је да промовишемо разумевање проблема
инвалидитета и да још једном укажемо колико је важна
толеранција, међусобно поштовање и сарадња, али и доступност
институција како би се особе са инвалидитетом више укључиле у
социјални и економски живот нашег града“, додао је.
„Ми чинимо све што је у нашој моћи да унапредимо и помогнемо
ваше веће укључивање у све аспекте живота. На жалост, још увек

су бројне баријере са којима се као друштво суочавамо. Особе
са инвалидитетом
и даље се суочавају са неједнаким
могућностима у погледу образовања, запошљавања, многе
институције и даље су вам физички недоступне. Изузетно је
ниска стопа запослености особа са инвалидитетом
и поред
примене Закона о запошљавању особа са инвалидитетом. То су
само неки од проблема“, истакао је градоначелник Булатовић.
„Свеприсутни проблеми не смеју остати невидљиви да се и ви не
бисте осећали невидљивима у својој заједници, а верујем да вам
се то дешава неретко. Моји сарадници и ја трудићемо се да,
заједно са вама, решавамо проблеме један за другим, да једнаке
могућности које су вам гарантоване, заиста постану једнаке, а
пре свега настојаћемо да се поштује ваше право на различитост,
јер инвалидност је нешто од чега не треба бежати и стидити
се“, закључио је.
Иначе, од 1. јануара ове године у Нишу је посао добило 155
особа са инвалидитетом, а тренутно је њих 784 на бироу, од
тога 499 спада у прву и другу категорију, односно имају
спососбност за рад.

