Научни клуб
„Ниш од данас има и свој „Научни клуб“ и то је велика част за
овај град који је на пољу науке кроз рад својих образовних
институција изнедрио велики број успешних стручњака и научних
радника.
Из прве руке од професора, доктора наука и истраживача чућете
оно што вас занима, а наш задатак је да пробамо да нашу децу
усмеримо на прави начин И не учимо их шта да мисле већ како
да мисле „ рекао је градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић
на отварању Научног клуба.
Научни клуб је место које се састоји од неколико предмета,
радионичарског стола, простора за креативни одмор и
библиотеке, уз наставнике.
Идеја је да научни клубови буду места која ће ослушкивати
потребе ученика и наставника и где ће, кроз предавања и
радионице, на неформалан начин стицати нова знања.
Поред Ниша Научни клубови ће бити отворени и у 11 осталих
градова , а последњи у тој мрежи биће београдски клуб који ће,
после једногодишње паузе у раду, бити отворен на новој адреси.

“Наук није баук “ осми пут у
Нишу
Осми пут заредом у организацији нишке гимназије Светозар
Марковић креће фестивал “Наук није баук” који је кроз
претходних седам издања показао да науку можемо посматрати из
више аспеката и да она не мора увек бити исувише строга и
стерилна.
Управо овакав непосредан вид упознавања младих људи са научним
достигнућима и њиховом практичном применом начин је да се
негује онај двоструки вид односа према науци ,озбиљан али и
популаран.
“Надам се да ће управо ваша креативност помоћи и да се
практична примена науке приближи обичним људима, јер без науке

нема развоја , и зато је пред свима нама сложени задатак да
пре свега подигнемо квалитет образовног и научног система на
виши ниво, јер је то заправо услов свих услова” рекао је
градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић на церемонији
отварања.
Наши ученици су попут наших спортиста непрестано последњих
година освајају медаље на разним међународним такмичењима и
показују да је истински квалитет у знању и раду.

Млади
предузетништва

амбасадори

Младим амбасадорима предузетништва је у Градској кући
представљено функционисање града Ниша на пољу привреде,
кроз упознавање са радом члана градског већа задуженог за
привреду и саобраћај, Канцеларије за локални економски развој
и Одсека за одрживи развој Управе за привреду, одрживи развој
и заштиту животне средине.
Млади амбсадори, будући предузетници, студенти нишког
Универзитета и ученици средњих школа, могли су да чују основне
информације о планирању и спровођењу привредних активности на
нивоу града, о моделима представљања града Ниша и његовим
потенцијалима у домену привреде и начину доношења стратешких и
других планова развоја локалне самоуправе. Сарадња града са
младим људима, који представљају најважнији потенцијал града
, окупљеним у организацији Младих амбасадора, наставиће се и
у будуће, на начине и кроз моделе који ће формулисати млади
амбасадори предузетништва у договору са релевантним
саговорницима на пољу предузетништва. Не само зато што се
налазимо у званично проглашеној години предузетништва већ и
зато што је, како су сами рекли, њима свака година – година
предузетништва. Захваливши им на исказаној жељи да се упознају
са начинима рада Града, Михајло Здравковић, члан Градског

већа, оставио им је широм отворена врата за даљу сарадњу у
циљу промоције предузетништва у граду и јачања капацитета
младих.

Омладински клуб у оквиру
Канцеларије за младе Града
Ниша
Овај пројекат има за циљ да поољша услове за имплементацију
омладинске политике на локалу кроз успостављање Омладинског
клуба у оквиру Канцеларије за младе Града Ниша.
Омладински клу иће простор у коме се реализују политике
усмерене на директан рад са младима, а такође ће представљати
везу између локалног акционог плана за младе и његове
реализације кроз конкретне програме и омладинске иницијативе.
Успостављање Омладинског клуа финансира Министарство омладине
и спорта са 1.197.000 динара
Основни задатак клуа иће да промовише активизам младих и
подржава развој и рад иницијатива младих и омладинског сектора
на локалном нивоу,
Развија програме неформалног оразовања на тему од интереса за
младе и подржава и спроводи програме међународног омладинског
рада и моилности младих,
У оквиру реализације овог пројекта предвиђена је адаптација
и опремање простора Омладинског клуба (12 столова, 12 столица,
12 лаптопова, 1 пројектор, комплет звучника, 1 орман, 1 бела
табла), затим едукацију тима Канцеларије за младе Града Ниша
за руковођење Омладинским клубом
Пројекат укључује и промотивну кампању како би се млади
укључили у радионице у Омладинском клубу кроз које би
учествовали у конципирању Програма Омладинског клуба и како би
стекли знања из области омладинске политике, писања пројеката,
омладинског активизма.

Додељене потврде о обављеној
стручној пракси у јавном
сектиру у оквиру У-НИ праксе
2015
У Свечаној Сали Универзитета у Нишу 16. септембра у 13 часова
студентима – учесницима прве генерације У-НИ праксе 2015.
додељене су потврде за успешно обављену стручну праксу.
У-НИ пракса 2015. је пројекат који су реалиyовали Град Ниш и
Универзитет у Нишу, а оперативно спровела Канцеларија за младе
Града Ниша. Пројекат је имао за циљ да младим људима обезбеди
могућност стицања стручне праксе, добијања потврде о обављеној
пракси коју Универзитет у Нишу признаје као ваннаставну
активност и 3 додатна ЕСПБ бода, и препоруке од стране ментора
које могу послужити за боље позиционирање на тржиђту рада.
Уводну реч имао је Мија Петровић, шеф Канцеларије за младе
Града Ниша, који је истако да је пракса покренута по први пут
уз помоћ Канцеларије за младе и Града Ниша. Пракса је трајала
месец дана у јавном сектору Града Ниша, а у будуће се очекује
учешће још већег броја институција него ове године када их је
било 22. Ове године имали смо 126 места за практиканте, 115
пријава потенцијалних практиканата и 80 одабраних
практиканата.
Суорганизатор праксе био је Универзитет у Нишу на челу са
ректором, проф. др Зораном Антићем, који је присуствовао
догђају и захвалио се свим студентима који су учествовали у
пракси.
Завршну реч имао је градоначелник Града Ниша, проф. др Зоран
Перишић, који говори да је све ово успело захваљујући
заједничкој иницијативи и раду институција у Нишу.
Осамдесет студената примило је потврде о обављеној пракси које
је уручио градоначелник проф. др Зоран Перишић уз честитке
проф. др Зорана Антића и представника Канцеларије за младе,
Мије Петровића.

Евалуација пројекта У-НИ пракса 2015. је показала да су
студенти изузетно задовољни овогодишјном праксом, а ментори из
јавног сектора стручност и добру вољу за увођење у посао
младих колега.
Постоји идеја да се наредне године трајање праксе продужи,
повећа број понуђених позиција за практиканте, и да се
потенцијално обезбеде одређени трошкови практиканната.

Отворени“Дани руског дечијег
филма у Србији“
У Клубу Војске Србије свечано су отворени “Дани руског дечијег
филма у Србији“ који се ове године одржавају се у нашем граду.
Љубитељи филма али и руског језика тако ће моћи да до 19.
септембра уживају у анимираним, играним, као и документарним
руским остварењима.
“Бајке детињства“ неће чинити само филмске пројекције већ и
различите радионице, као и изложба. Овај фестивал одржава се у
оквиру социјалног пројекта “Руси на Балкану“ а могућност да
погледа нека од најбољих дела руске кинематографије публика ће
моћи да искористи до 19. септембра до када траје фестивал.

Честитка поводом Међународног
дана младих
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић поводом Међународног
дана младих упутио је младима честитку.

“Имам утисак да је сваки дан у години, дан младих, јер
младост је наша покретачка снага, пуна енергије, оптимизма и
љубави. Кажу све је лако кад си млад, aли нажалост живимо у
времену тешке економске неизвесности и велике незапослености,
зато наш задатак мора бити јасан, а то је жестока борба
против незапослености и једнако важно изградња другачијих
друштвених и моралних вредности, јер живимо у свету где су
изгубљене јасне границе између правих и лажних вредности.
Зато улагањем у своје знање, и радом на себи моћићете да
улепшате свој, али и живот своје околине”, рекао је
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.

Обележен је Међународни дан
младих
Међународни дан младих у Нишу обележава и цела армија
волонтера Нишвила. Они су у Тврђави вежбали са тимом Фитнес
револуција, указујући на значај здравих стилова живота код
младих. На Међународни дан младих у Нишу је више од 400
волонтера Нишвила из земље и иностранства.
Највећи проблем младих јесте незапосленост, али они своју
биографију пишу и пре првог запослења. Волонтеризам је један
од начина да стекну радну навику и науче тимски да раде. Из
волонтерског тима шаљу поруку о значају рекреације, физичког
васпитања и стицања здравих стилова живота код младих. Али и
поруку надлежнима да треба више пажње да посвете младима. Ове
године Ниш је вратио програм “Прва шанса” и само на тај начин
град је помогао да се запосли 60 младих људи., каже градски
већник Милан Пешић.

Игре на
граница

води,

млади

без

Град Ниш се прикључио обележавању дана младих организацијом
манифестације “Игре на води, млади без граница” која је
одржана на базену “Чаир”.
У такмичарском делу “Млади без граница” у 7 дисциплина на води
надметало се 6 мешовитих екипа које су чинили чланови
омладинских организација. Победници овогодишњег такмичења
“Млади без граница” је екипа Канцеларије за младе, док су
друго и треће место освојиле екипе “Млади су закон” и
“Анонимуси”. Првопласирани тим је поред пехара добио и
путовање на Охрид.
Након такмичења почело је ноћно купање уз звуке “Blackberries”
бенда.

У Србији се дан Младих обележава од 2007. године када је и
основано Министарство омладине и спорта.

Подела уговора пројеката за
младе

Заменик Градоначелника Љубивоје Славковић и ресорни већник за
омладину и спорт Милан Пешић уручили су уговоре о суфинасирању
и финансирању пројекта за младе. Ове, као и претходних година,
издвојено је 3 милиона динара за суфинансирање пројеката за
младе које реализују удружења младих и за младе као и
неформалне групе младих из Ниша. Иако се и надлежни из града и
представници удружења слажу да би ова сума која је иста као и
ранијих година требало да буде већа, ипак ће бити итекако
корисна за реализацију 18 пројеката из различитих области
намењених омладини.

Ове године је на конкурс за суфинансирање пројеката за младе
пријављено њих 46 што је нешто више него претходне две године.
Ипак средства за реализацију добило је 18 пројеката који ће се
углавном бавити различитим темама.
Комисија за одабир пројеката, коју чине представници
невладиног сектора и локалне самоуправе, није имала лак
задатак ни ове године.
Пројекти који ће добити средства биће реализовани током
наредна три месеца.

