ГРАД НИШ И ВОЈНА БОЛНИЦА НА
ЗАЈЕДНИЧКИМ ЗАДАЦИМА
Председник Скупштине Града Ниша Раде Рајковић, градски већник
задужен за здравство др Саша Живић и председник ГО Медијана
Милан Крстић посетили су током јучерашњег дана Војну болницу
Ниш и одржали радни састанак са заступником управника Војне
болнице пуковником др Јовицом Станојковићем и његовим
сарадницима.
На састанку је било речи о будућим видовима сарадње између
локалне самоуправе и Војне болнице, као и заједничка припрема
обележавања јубиларне 140. године од ослобођења Ниша од Турака
и исто толико година од оснивања Војне болнице.
Војна болница, као један од симбола града Ниша, свакодневно
унапређује своју делатност и данас представља значајну
организациону јединицу Управе за војно здравство Министарства
одбране, успешно пружајући услуге здравствене заштите на
примарном, секундарном и делом терцијалном нивоу. На годишњем
нивоу, у ВБ Ниш обави се око 5000 хоспитализација, више од 300
000 прегледа, 25 000 дијагностичких и терапијских процедура и
око 1500 операција. Такође, Војна болница учествује и у
Мултинационалним мировним операцијама под окриљем Уједињених
нација.
На састанку је истакнуто да, иако суочени са кадровским и
финансијским проблемима, потешкоћама у техничком и
инфраструктурном одржавању и занављању медицинске опреме,
свакодневно улажу додатне напоре у унапређење квалитета
пружања здравствених услуга, како војним осигураницима, тако
и грађанима Ниша и нишавског округа.
Председник Скупштине Града је истакао да су локална самоуправа
и Војна болница партнери на истом задатку и да је Град спреман
да сарадњу унапреди како би здравствене услуге Војне болнице

биле доступније и ближе нашим суграђанима. Изражена је нада да
ће до краја године бити успостављен јединствен информациони
систем који ће помоћи у ажурирању и прерасподели листа чекања
пацијената.

У СКУПШТИНИ ГРАДА НАЈАВЉЕНО
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И САЈАМ
СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА
Државни секретари Министарства за рад, запошљавање, социјална
и борачка питања – Ненад Иванишевић и Владимир Илић, јуче су у
Скупштини Града, током састанка са председником Радетом
Рајковићем, најавили финансирање неколико пројеката за чију
реализацију ће град Ниш добити око 200.000 евра кроз програм
Немачке развојне банке. Реч је о пројектима који се тичу, пре
свега, социјалне заштите и проблема Рома, у чему је
посредовало поменуто Министарство.
Осим тога, председник Скупштине Града је, заједно са државним
секретарима, најавио Сајам услуга социјалне заштите, који ће
бити одржан 4. маја, по први пут у Нишу. Циљ овог Сајма, који
организује Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, биће унапређење свести о важности услуга
социјалне заштите и промоција институција грађанског активизма
и волонтеризма. Ово ће бити јединствена прилика за умрежавање
представника јавних и приватних установа у систему социјалне
заштите, са идејом бољег информисања грађана о правима и
врстама услуга у домену социјалне заштите.
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Град Ниш добитник је награде за допринос развоју свих облика
приступачности на конкурсу који је спровела Канцеларија
заштитника грађана. Награду је у име града примила чланица
Градског већа ресорно задужена за социјалну политику Тијана
Ђорђевић Илић.
Према њеним речима Град је добио прву награду за стратешко
промишљање и проактивност у развоју приступачности у
конкуренцији 22 града и општина. „Град је учествовао на
конкурсу са публикацијом „Водич кроз права и субвенције
намењене особама са инвалидитетом на територији Града Ниша“,
као и медијским презентацијама градских активности на
свеобухватном побољшању положаја ОСИ“, рекла је Ђорђевић Илић.
Она је додала да је за локалну самоуправу ово важно признање,
али и подстицај да у овој области и даље ради у сарадњи са
удружењима особа са инвалидитетом, како би Ниш био још
приступачнији у сваком смислу. Ђорђевић Илић је нагласила да
је комисија која је одлучивала о додели признања, а коју су
чинили представници Канцеларије заштитника грађана, Тима за
социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије и
Сталне конференције градова и општина, препознала да је Ниш
позитиван пример у области приступачности на локалном нивоу и
да истински примењује прописе и имплементира стратешка
документа која су донета ради унапређења положаја особа са
инвалидитетом у нашем граду.
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у Нишу је одржан Први
Васкршњи фестивал црквених фолклорних ансамбала.
У Градској кући овим поводом приређен је пријем за учеснике
фестивала које је поздравио градоначелник Ниша Дарко
Булатовић, а затим је уприличен и кратки уметнички програм
током којег су се представили гости овог фестивала.Идеја је
како каже организатор Миљко Петровић да Васкршњи фестивал
фолклора постане традиционална манифестација,која ће сваког
пролећа окупити играчке црквене ансамбле.
Током два дана трајања фестивала у Светосавском дому су
наступили – Српско добротворно и просветно друштво „Свети
Василије Велики“ из Братунца (Република Српска); Српско
културно- уметничко друштво „свети Деспот Стефан Лазаревић“ из
Сребренице (Босна и Херцеговина); Црквено културно-уметничко
друштво „Свети Никола“ – Варјаш, Темишвар (Румунија);
Културно- уметничко друштво „Ђурђевданско коло“ из Подгорице
(Црна Гора) и домаћин, Црквено играчки ансамбл „Бранко“ из
Ниша.

