Ревидирана прелиминарна ранг
листа крајњих корисника у
спровођењу мера енергетске
санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова на
територији Града Ниша за
2021. годину
„Ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника у
спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021.
годину“

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, Владислав Маријановић,
Мирослав Ђокић и Бранислав Качар.

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
је почела бесплатна обука за кројаче.
Посета Нишкој Бањи и Нишу је организована у оквиру пројеката
“Успостављање стамбене и финансијске аутономије Рома
повратника и интерно расељених лица кроз сарадњу на локалном
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”.
У присуству представника Министарства за рад, борачка и
социјална питања, Коморе социјалне заштите, представника Града
и великог броја домаћих и страних стручњака из области дечије
и социјалне заштите почела је серија дводневних предавања и
радионица у циљу будућег развоја и побољшања превентивних
мера, законодавних оквира и имплементације знања и искустава
кроз међусекторску сарадњу и деловање релевантних институција.
“У том циљу Град Ниш подржава континуирану едукацију из
области социјалне заштите “, навела је на отварању ресорна
већница Тијана Ђорђевић – Илић.
Према њеним речима
сви актери у систему морају се запитати колико се на адекватан
начин реагује и да ли се реагује у право време када је насиље
над децом у питању.
“Треба развијати и превентивне мере ,јер иако су законодавни
оквири добро утемељени, имплементација истих мора бити
развијенија кроз међусекторску сарадњу и деловање релевантних
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
облици социјалне искључености Рома једно су од најбитнијих

питања за Републику
Србију на њеном путу ка ЕУ и одрживом економском развоју.
Роми, жене и
мушкарци, доживљавају тешко сиромаштво и социјалну
искљученост. Низак ниво
образовања и вештина, праћен дискриминацијом, довели су до
дуготрајне
незапослености Рома и Ромкиња. Директна препрека за укључивање
Рома на формално
тржиште рада повезана је са њиховом еманципацијом у областима
образовања,
становања и учешћа у јавним пословима. У Нишу стопа
незапослености Рома је
четири пута већа од просека опште популације, само 9% Рома у
Нишу има стални
приход који потиче од посла, а само 2,5% Ромкиња је стално
запослено.

Највећа
одговорност за имплементацију појединачних мера у оквиру
најрелевантнијег
стратешког оквира лежи на јавним властима на националном нивоу
– према
Стратегији за социјално укључивање Рома у Републици Србији
2016-2025 и на
локалном нивоу – Локални акциони план за унапређење положаја
Рома у Нишу
2017-2019. година је међу приоритетима предвидео запошљавање и
самозапошљавање
Рома на основу обуке и преквалификације за нова радна места,
стицања додатних
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
најмање три пута
већи.

према проценама тај број је

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
предузетницима са шестомесечним плаћеним стажом у локалним
малим и средњим
предузећима или са грантовима за помоћ при запошљавању, рад на
активном
јавно/приватно/цивилном партнерству у циљу отварања више
радних места, као и
организација најмање три локална друштвена догађаја
организована за ромску
популацију/ОЦД и локалне институције.

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

–
и

Топличког управног округа,
Електронским и Машинским
факултетом Универзитета у Нишу, Националном службом за
запошљавање – Филијала Ниш и Кластером напредних технологија
НиКАТ.
На свечаности отварања говорио је градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који је између осталог рекао “верујем да ћемо и овом
организацијом Форума, којом ћемо обухватити бројна дешавања у
сфери напредних технологија, сви заједно начинити корак више
ка развоју нашег града, региона и земље у целини”.
Форум напредних технологија биће подељен у три тематска дела,
који ће бити организовани у октобру и новембру 2019. године и
у марту 2020. године.
У првом делу форума, од 22-25. октобра, биће одржани
Специјализовани Сајам запошљавања и професионалне
оријентације и Сајам образовања, у Официрском дому у Нишу
и
Научна конференција ТЕЛСИКС 2019, на Електронском
факултету Универзитета у Нишу. Бизнис форум
са темом
економије и напредних технологија
и панел о будућности
паметних градова, окупиће стручњаке у Регионалној привредној
комори Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, у
оквиру другог дела Форума, 28. новембра.
У оквиру отварања и презентације Научно технолошког парка биће
организована изложба
фирми и образовних институција,
традиционална изложба производа некадашњег гиганта ЕИ у новом
музејском простору, као и додала награда за рад у области
напредних технологија, у новом простору Научно технолошког
парка.

„Задовољство
грађана
квалитетом живота у локалнoj
заједници и услугама локалних
самоуправа“

Програм „Свис ПРО“ у сарадњи са организацијом ЦеСИД
организовао је данас представљање налаза истраживања јавног
мњења под називом „Задовољство грађана квалитетом живота у
локалној заједници и услугама локалних самоуправа“.
Присутнима су представљена истраживања о томе какви су ставови
грађана о квалитету живота у локалној заједници, како гледају
на рад локалних органа власти, администрације и службеника,
колико поверења имају у локалне институције.
У име Града Ниша присутне је поздравила помоћница
градоначелника Марина Костић.Град Ниш последњих неколико
година ради доста тога на унапређењу квалитета живота у
локалној заједници и то посебно у смислу повећања ажурности
када се ради о услугама које пружа локална самоуправа.
Истраживање је спроведено у 50 градова и општина у региону
Шумадије и западне Србије и региону Јужне и источне Србије, на
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 проф.др Милош Банђур ,као и велики број
заљубљеника у уметност и ученика нишких школа.
Програм Каравана игре обухвата изложбе, филмски програм,
презентације, представе и гала концерте у извођењу првака и
солиста балета, али и ученика балетских школа из Београда и
Рима. Караван игре доноси курсеве балета и савремене игре за
све генерације, који се завршавају отвореним презентацијама.

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 конференције

