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Градска већница Тијана Ђорђевић Илић заједно са представницима
Црвеног крста и Центра за социјални рад
учествовала је у
акцији у којој су социјално угроженим породицима подељени
пакети хране и средства за хигијену.
Већница је нагласила да је у оваквим случајевима поред пакета
помоћи потребно и додатно укључивање свих надлей“刽е

прописује Комесарикат за избеглице Републике Србије.
Према речима градоначелника, грађевинари у потпуности поштују
уговорену динамику и извесно је да ће до краја јесени прве две
ламеле бити и завршене И усељене.
”Ниш је постао велико градилиште. Поред ових станова у насељу
Бранко Бјеговић, започели смо И три ламеле социјалних станова
у Дуваништу. Граде се стотине станова за припаднике снага
безбедности у насељу Стеван Синђелић. Гради се Нови Ниш… граде
и приватни инвеститори на бројним локацијама у граду. У Нишу
одавно није било оволико кранова, и желимо да створимо услове
да се у Нишу ради и гради и више, јер то поспешује не само
грађевинску индустријум већ и све друге привредне гране, и
подстиче убрзани развој града, што је и главни наш циљ”, рекао
је Градоначелник.

Једнократна
лицима

помоћ

избеглим

Градоначелник
Ниша Дарко
Булатовић
потписао је данас
уговоре са интерно расељеним лицима,који је заснован на
закљученом уговору између Града Ниша и Комесаријата за
избеглице ,а у оквиру пројекта
Доделе једнократне помоћи избеглицама.
Циљ пројекта је пружање помоћи породицама интерно
лица која поседују плац са започетом градњом,
стамбени објекат или стамбени објекат коме је
адаптација или санација ради побољшања услова
породице на територији Града Ниша.

расељених
незавршен
неопходна
становања

Вредност овог пројекта је 3.850.000,00 рсд. Учешће Града је
10%,а 90% средстава се обезбеђује од стране Комесаријата за
избеглице и миграције.
Свих дестет породица добијају грађевински материјал и опрему у
вредности,а на основу утврђених потреба и извршеног бодовања
од стране Комисије у минималном износу од 190 хиљада динара,до
максималних 550 хиљада динара са урачунатим пдв-ом.

са предлогом обима, садржаја и временског периода на који ће
се они организовати и обављати.

СТИГЛА САГЛАСНОСТ ЗА ПРИЈЕМ
РАДНИКА
ЗА
”ПРЕДАХ
ОД
РОДИТЕЉСТВА”
Град Ниш, односно Центар за
бригу о деци ометеној у развоју Мара,
понудиће ускоро својим корисницима нову
услугу, популарно названу „Предах од
родитељства“ .

Ова социјална услуга, како је појаснила чланица Градског већа

доградња објекта у коме би родитељи деце ометене у развоју
могли да оставе своје малишане на 24-часовну бригу у то
максимално 40 дана годишње, било да је у питању два пута по 20
или четири пута по десет дана.
”Употребна дозвола је обезбеђена. Простор је завршен и уређен,
потреба за смештајем такође, а за почетак функционисања овог
пројекта чекала се сагласност Комисије Владе
за пријем у
радни однос 7 стручних радника који би обављали овај посао”,
каже Тијана Илић и напомиње да је сагласност стигла и да се,
пре објављивања конкурса мора изменити и систематизација
радних места у Мари, што ће, како је рекла, бити урађено врло
брзо.
Предах од родитељства” је неопходна родитељима и старатељима,
нарочито оним са децом која имају неки од најтежих облика
застоја у развоју.
„ Родитељи неће плаћати ову услугу, с обзиром да се рад Маре
финансира из буџета Града, и за ту намену је ове године
издвојено 66 милиона динара”, рекла је градска већница и
нагласила да ће ова услуга постати трајна.

Cастанак са повереницима и
председницима за миграције
У Скупштини Града Ниша данас је одржан састанак са
повереницима и председницима за миграције и надлежним лицима
из Нишавског,Борског,Зајечарског и Пиротског округа и
помоћником комесара Иваном Гергиновим.
Састанку је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић
који је пожелео добродошлицу учесницима састанка и рекао да

је град последњих година интензивирао сарадњу са комесаријатом
за избеглице и миграције кроз разне видове пружања помоћи
избеглицама из бивших република СФРЈ и расељеним лицима са
Космета.
„Један од најзначајнијих пројеката је свакако изградња 75
стамбених јединица у насељу Бранко Бјеговић ,намењних решавању
стамбеног проблема избеглица са простора бивше СФРЈ.Ради се о
регионалном стамбеном програму врениом око 2 милиона евра,у
којем град партиципира са 80 милиона динара.
У сарадњи са комесаријатом имплементирали смо и друге стамбене
пројекте као што је помоћ избеглим и расљеним лицима код
куповине грађевинског материјала или откупа сеоских
домаћинстава“,рекао је градоначелник.

Министар Ђорђевић истакао је да ће Влада Србије наставити да
ради на унапређењу рада постојећих и формирању нових локалних
савета и додао да је формирање локалних савета од великог
значаја, јер утиче на унапређење целокупног рада СЕС-а на
нивоу државе.

„Синдикати и послодавци за нас представљају партнере, јер сви
имамо заједнички циљ, а то је изградња једне модерне, јаке и
економски развијене Србије. Социјално – економски савети на
локалном нивоу представљају добру прилику да се разматрају
теме и дају смернице Републичком савету за стварање још бољцелокупн

корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица
Предмет овог Јавног позива је додела помоћи кроз куповину 23
сеоскe
кућe и доделу пакета помоћи у виду набавке
грађевинског материјала или кућних апал⸸ду〨на㱀ешта堻а⤠ⴹ㈨ ⤠⠷㬄〩㤲⠀

л

критеријумима угрожености.
Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног
домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији
Града, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени
Правилником.
Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са
потребним доказима Комисији за избор корисника Града Ниша,
најкасније у року од 45 дана од дана јавног оглашавања.
Документација се доставља у писарницу Града Ниша или путем
поште на адресу: ул. Обреновићева бб, ТЦ Калча, ламела Б, 1.
спрат, локал 39 са напоменом „За Јавни позив – РСП,
Потпројекат 5 – сеоске куће.”

