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

ЈАНУАР”, који ће ити ојављен 01.12.2016. године. Састав
комисије чине председник Скупштине Града, градоначелник,
представници војске, Универзитета и цркве.
Награда ”11. ЈАНУАР” се додељује за изузетна достигнућа, која
чине допринос афирмацији града у привреди, уметности, науци,
медицини, архитектури и урбанизму, новинарству, образовању,

чији континуитет у раду неће зависити од периодичних промена
локалне власти, закључио је Рајковић.
Иначе, мрежа A.V.E.C (Alliance de Villes Européennes de
Culture) је формирана 1997. године као Европска мрежа
историјских градова и округа са заједничким циљем успостављања
европског региона заснованог на поштовању културе кроз
материјално и нематеријално културно наслеђе, које представља
идентитет градова и региона.

СЕМИНАР ЗА ОДБОРНИКЕ
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НЕДЕЉА КУЛТУРЕ ВЕНЕЦУЕЛЕ У
НИШУ
Поводом манифестације „Недеља културе Венецуеле у Нишу, у
Каинету председника Скупштине града Мр Радета Рајковића,
организован је пријем за Амбасадорку Венецуеле у Србији, њену
екселенцију Др. Дије Надер де Ел Андари.
Председник Рајковић се, у име грађана Ниша захвалио
Амасадорки Ел Андари зог њеног напора да ову манифестацију
организује у Нишу и омогући нашим суграђанима да што оље
упознају културу Венецуеле. То ће свакако допринети злижавању
наших земаља и отворити ољу перспективу за сарадњу.
Што се сарадње тиче, додао је Рајковић, она се може развијати
пре свега у оласти културе, оразовања, туризма и спорта, а
оострани је интерес да се нађе начин и за сарадњу у привреди.
Захваљујући се на дородошлици,
Амасадорка Ел Андари се
сагласила да су ројне оласти у којима се сарадња може и
треа развијати. Она је посено нагласила да сматра својом
мисијом да Срија ускоро отвори Амасаду у Каракасу
и са
задовољством прихватила да се организује размена културноуметничких програма и након истека ове
манифестације.
Иначе, дородошлицу су изразили и председник Градске општине
Медијана Милан Крстић и директор Туристичке организације Ниша
Урош Парлић, који су свако из свог домена, у основним цртама
представили вредности Ниша, које могу ити занимљиве удућим
гостима из Венецуеле.

ФОНД ЗА МЛАДЕ НАУЧНИКЕ
Током наредне седмице, у Нишу ће званично ити промовисана
иницијатива за оснивање Фонда за младе научнике, најављено је
приликом данашњег пријема код председника Скупштине града
проф. др Милета Илића за иницијаторе оснивања овог фонда.
Ову иницијативу покренуо је млади научник Јован Милић, у

открио зашто је рођен.
Убеђен сам да ви сада добро знате зашто сте рођени и како би
требало у будућности да обликујете свој животни пут.Бити
успешан у било којој области није нимало лако,јер поред
свакодневног рада и одрицања то је и пут препун изненадних
препрека и замки које живот носи са собом.
Велика је част за све нас чињеница да иако нисмо материјално
богата земља ,оно што нам не мањка јесу паметни и образовани
млади људи.
У складу са традицијом и ове године на дан Светога Саве
првог српског просветитеља
и утемељивача наше српске
средњевоковне државе,желимо да покажемо опредељеност Града да
препозна вредне
успешне младе људе и покаже симболичним
наградама да
цени њихов
труд и залагање ” рекао је
градоначелник Ниша.

У Скупштини града, данас је уручена Награда за толеранцију
оперској певачици из Ниша, Драгани Молес, која већ дужи
временски период живи и ради у Италији.

Према речима чланова жирија, госпођа Молес је заслужила ово
признање својим дугогодишњим хуманитарним радом и афирмацијом
Ниша и Србије. Како је рекао председник жирија проф. др
Драгољуб Ђорђевић, она је кроз своје ангажовање активно
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медаље.

