ИЗАБРАНА ДРАГАНА СОТИРОВСКИ
Одборници Скупштине града Ниша, изабрали су Драгану Сотировски
за нову градоначелницу Ниша. На њен предлог, за заменика
градоначелнице изабрана је Душица Давидовић, као и 9 чланова
Градског већа.
У његовом саставу ће бити: Слободан Ранђеловић, Соња
Милојковић, Адриана Анастасов, Ненад Станковића, Марија
Ранђеловић, Предраг Стојановић,
Мирослав Ђокић и Бранислав Качар.

Владислав

Маријановић,

Одборници градског парламента усвојили су и предлог да се за
заменика председника Скупштине града изабере Игор Новаковић.

Координаторка
за
ромску
политику Европске комисије
Марта Гарсија Фидалго обишла
ромска насеља у Нишу
Координаторка за ромске политике Европске комисије Марта
Гарсија Фидалго и пројектна менаџерка за социјалну инклузију и
права мањина при Делегацији ЕУ у Србији Мирјана Максимовић
боравиле су у полудневној посети Градској општини Нишка Бања,
након чега су у Нишу посетиле и Ромски културни центар у коме

нивоу” који финансира Европска унија, а спроводе Београдски
фонд за политичку изузетност, Лига Рома и Градска општина
Нишка Бања.
Током посете Нишкој Бањи координаторка за ромске политике и
пројектна менаџерка упознала се са пројектом и постигнутим
резултатима, али и посетитиле су три породице из групе
повратника по реадмисији. Посету Нишу је завршила обиласком
првог Ромског културног центра на Балкану који је отворен у
мају ове године.
“Пуно се ради на интеграцији Рома кроз документа, али је јако
важно да сазнамо каква је ситуација на терену. Мој генерални
утисак након данашњег дана је да има још много проблема и
потреба, али ћу отићи са утиском да овде постоје људи који
имају воље и спремности и у политичкој сфери и у донаторској
заједници, да помогну као и да постоји стварни потенцијал у
ромској заједници међу људима са којима смо се данас срели”,
казала је координаторка за ромске политике Европске комисије
Марта Гарсија Фидалго.
Марта Гарсија Фидалго је, пре доласка у Ромски културни центр,
посетила једну повратничку ромску породицу са петоро дивне
деце.
“Схватили смо да би без икакве помоћи било, заиста, тешко да
ова породица направи било какву будућност за себе. Међутим,
видимо да овде постоји добра воља и општина и невладиних
организација и Европске комисије да помогну овим породицама.
Уз ту подршку оне ће у будућности моћи да напредују”.
Координаторка за ромске политике Европске комисије Марта
Гарсија Фидалго је додала да они пуно раде у вези положаја
мањина, а нарочито у вези са ромском мањином. Желе да
интеграција Рома постане важан део политичког програма.
“У политичкој сфери можемо да направимо везу између
интеграције Рома и придруживања ЕУ зато што желимо да и они
политичари који нису много заинтересовани за питање Рома, али

јесу за придруживању ЕУ, схвате да је интеграција Рома један
од услова за то, али права интеграција, на терену”, истакла је
Фидалго.

Октобарски
сусрети
социјалној заштити

у

У хотелу “Тами резиденc” у Нишу свечано су отворени 25.-и
“Октобарски сусрети у социјалној заштити” , међународни
стручни скуп, ове године под називом “Насиље над децом –
реакција система”.

институција”,речено је на овом скупу.

АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ГРАДСКЕ КАРТЕ
ЗА ПУТАРИНУ
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Акција
Нишу

запошљавања

Рома

у

Град
Ниш у оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање
локалних
заједница за инклузију Рома“, реализује пројекат „Акција
запошљавања Рома у
Нишу – НЕАР“. Пројекат ће бити представљен дана 24.10.2019.
године у
просторијама Установе „Ромски културни центар“, улица
Пуковника Рајевског број
1, са почетком у 17 i 30. Презентација ће бити у оквиру радног
састанка и

посете г-ђе Марте Гарсија Фидалго Комесара ЕУ за питање Рома.

Вишеструки

квалификација и стимулације за предузетништво, оснивање
социјалних задруга и
социјалних предузећа. Овај приступ је заснован на Стратегији
развоја града Ниша
и подржан је закључцима истраживања Рома, којих званично у
Нишу по попису из
2011. године има 6996, али
према проценама тај број је
најмање три пута
већи.

Главне
активности пројекта су:

1. Обезбеђивање прилагођених мера активног запошљавања;
2. Успостављање јавног/приватног/ цивилног партнерства и
тржишних веза;
3. Догађаји под називом „Убрзати социјалну инклузију“.

Очекивани
резултати пројекта су oрганизована
пословна обука у трајању од два месеца и менторство за 40
одабраних
ромских корисника, као и запошљавање 20 Рома међу
незапосленима или

5.Форум напредних технологија
У Официрском дому отворен је 5.Форум напредних технологија
организацији Канцеларије за локални економски развој
пројекте у партнерству са Привредном комором Србије
Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског

у
и
–
и

репрезентативном узорку од 11.387 пунолетних грађана. На скупу
су представљени и подаци специфични за Нишавски, Пиротски,
Расински и Зајечарски округ.

Караван игре у Нишу

Национална фондација за уметничку игру и Београдски фестивал
игре, уз подршку Фондације Арт Ментор из Луцерна и
Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике
Србије, наставили су ове године реализацију пројекта Караван
игре. Овог пута програмом је обухваћено 10 градова у Србији, а
Ниш је био један од домаћина.

На великој сцени Дома Војске, поклоници балетске уметности
могли су да уживају у балетском гала концерту са популарним
варијацијама класичног репертоара у извођењу младих играча,
ученика српских и италијанских балестских школа и првака
Балета Народног позоришта из Београда, Ане Павловић и Јована
Веселиновића.Гала концерту присуствовао је и заменик
градоначелника Ниша Шрепертоара⤠из㔄㼄㔄䀄䈜 ош㠄㜵пертᄠ䕔⁑到оиз㔄㼄㔄䀄,ㄵ㠨>

Пријем
за
учеснике
конференције “Симтерм”
У Градској кући организован је
пријем који је
увод у
конференцију термичара и енергетичара Србије “СИМТЕРМ”, коју
организује Машински факултет уз подршку Друштва Термичара
Србије, Града Ниша, општине “Црвени Крст” и других.
Стручњаке из ове области који учествују на конференцији примио
је градоначелник Дарко Булатовић.
Током разговора било је речи о енергетици, о одрживом развоју
и мерама које Град Ниш, све више спроводи не би ли Ниш постао
еколошки град.
Професори и стручњаци из области енергетике су углавном први
пут у нашем граду и то по позиву Машинског факултета,
Универзитета у Нишу као главног организатора скупа.

Делегацију је предводила проф.др Мирјана Лаковић Пауновић,
председница организационог одбора ове научне конференцијеGне吠㈮㔶㤰⸶㘄䈄

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући
делегацију града Кечкемета из Мађарске.
Делегацију
из
мађарске,предводио
је
изасланик
градоначелнице Јож㠵㴄ぱгра㬀Ⰸож㠵㴄ぱг㠳радЈож㠵㴄ぱгске,䄺е,ачелж㠵㴄ぱгἴ⠀ ㉁ке

