Појачани оброк за кориснике
Hародне кухиње
Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника који су
нередни дани, Црвени крст Ниш у сарадњи са Студентским центром
организује појачани оброк за кориснике Народне кухиње.
Том приликом сваки корисник Народне кухиње добиће: 2кг
пиринча, 2 кг пасуља, 1кг зачина, 2 кг тестенине, 2л уља и по
пет месних конзерви.
Појачани оброк за кориснике народне кухиње поделиће Студентски
центар на пунктовима 28.12. и 31.12.2018. године. Корисници
народне кухиње на овај начин биће обезбеђени поводом
предстојећих празника који су нерадни дани

Обавештење о јавном позиву за
решавање стамбених потреба
избеглица
Обавештење о ЈАВНОМ ПОЗИВУ за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске
куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског
материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја.

куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског
материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја а у оквиру
Регионалног стамбеног програма-потпројекат 5,бити објављен

су завршени, ГСА је расписала тендер за нове три ламеле у
улици Mајаковског, ускоро почиње градња станова за припаднике
снага безбедности, и уз бројне пројекте приватног сектора,
можемо да кажемо да се Ниш ужурбано гради и развија”, рекао је
Градоначелник и нагласио да ће, у оквиру овог пројекта, бити
уређена и саобраћајница која води према Подвинику, где живи
већи број грађана који ће, такође, коначно добити сву
недостајућу инфраструктуру.
Повереник за избеглице Борис Нужда је рекао да у овом
тренутку у Нишу живи око 2000 избеглих лица, који имају право
да конкуришу за откуп, односно изнајмљивање ових станова.

Министарка проф.др Славица
Ђукић Дејановић у посети Нишу
Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону
политику проф. др Славица Ђукић Дејановић боравила је данас у
Нишу где се сусрела са градоначелником Дарком Булатовићем,са
којим је разговарала о демографској политици
на локалном
нивоу.
“Ниш се у погледу демографије налази на републичком просеку са
око 9 рођених беба на хиљаду становника,али је неопходно овај

везана за функционисање
здравствених установа на нивоу
града.Тема данашњег савета за здравље била је управо
популациона политика на локалнoм нивоу и њихово усклађивање са
мерама државе.
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Поводом националног Дана особа са инвалидитетом у Градској

“Ромактед”
Презентација програма “Ромактед”
У Градској кући у Нишу одржана је презентација програма
Ромактед,који спроводи Савет Европе и који има за циљ да пружи

породицама.
Анкетирање се за сада обавља у просторијама удружења Гвоздени
пук у Месној канцеларији Чаир у Душановој улици, а активисти
овог удружења кажу да ће наредних дана почети обилазак и
околних села, како би се и људима који немају могућности или
времена да дођу до центра града помогло да буду анкетирани и
пописани, како би стекли право на помоћ. Једна од идеја је и
да се овај пројекат прошири на територију читавог Округа, где
се процењује да има око 17 000 некадашњих бораца.

ПОЧЕЛА
ПОДЕЛА
НАЈУГРОЖЕНИЈИМА

ПОМОЋИ

Градска организација Црвеног крста спроводи акцију поделе
хуманитарних пакета који садрже брашно и препарате за хигијену
социјално најугроженијим породицама са територије Ниша. Реч је
о једнократној помоћи која се додељује под покровитељством
Министарства за рад, борачка и социјална питања. Обезбеђено је
500 пакета, а према речима секретара Градског одбора Црвеног
крста Сање Стојановић, до сада је подељено 300 пакета, док ће
преосталих 200 до корисника стићи у наредним данима. Она је
нагласила да од уторка почиње и испорука огревног дрвета, које
ће најсиромашнијим помоћи да лакше преброде предстојећу зиму.

Екипа Црвеног крста данас је обишла и помоћ уручила осмочланој
породици Јовановић у Лалинцу, коју чине седамдесетогодишња
старица, њена два сина, од којих је један тешко болестан и
петоро унучића узр е⠀ до⤠娵⠀ крста㜠㐲⸵⸠им)центр㰄㐄㔄㴠ⴴ㘨 ⤠⠄䄄㔄㬄 Ⱙㄵуз

Заједно са Црвеним крстом ове две породице посетила је и члан
Градског већа Тијана Ђорђевић Илић која је истакла да ће Град,
у сарадњи са Центром за социјални рад, учинити све да се овим
породицама помогне, пре свега најмлађима, кроз мере
Пронаталитетне политике за породице са децом у руралном
подручју. Такође, уз помоћ донатора Град ће, према њеним
речима, покушати да помогне и у поправљању услова у којима ови
људи живе, док је Црвени крст најавио помоћ у гардероби, преко
потребној у наступајућим хладним данима.

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНИ СЛАВА И ДАН
ЦЕНТРА МАРА
Центар за дневни боравак деце и омладине Мара обележио је
данас дан установе, али и славу Светог Прохора Пчињског.
Сечењу славског колача, као и свечаној академији коју су за
бројне госте припремили корисници услуга ”Маре” и колектив
Центра, присуствовали су и Градоначелник Дарко Булатовић,
начелница Нишавског управног округа Драгана Сотировски,
представници бројних институција локалне самоуправе, као и
гости и сарадници из готово свих установа социјалне заштите са
територије целе земље.
24 рођендан Маре, као јединствене установе те врсте за дневни
боравак и збрињавање деце и омладине ометене у развоју,
искоришћен је и за изражавање захвалности бројним сарадницима
и пријатељима Центра, а
један од добитника овогодишњег
признања је и начелница Нишавског округа Драгана Сотировски.
Директор Центра Мара Милош Ранђеловић каже да у
јубиларну, 25 годину постојања и рада ова установа улази
спремна да и убудуће пружи максималну бригу и пажњу својим

штићеницима, али да кроз пружање нових услуга, попут предаха
од родитељства, помогне и родитељима и корисницима, и на тај
начин обогати своје капацитете и подигне ниво услуга, које та
категорија људи дефинитвно заслужује.
Градски већник Тијана Ђорђевић Илић нагласила је да
ће Град и надаље подржавати рад Центра Мара, како кроз
директна давања из Буџета, тако и кроз разне пројекте којима
ова установа конкурише код институција државе и локалне
самоуправе. Такође, она је поновила спремност да Град помогне
и посредује око решавања проблема недовољног броја запослених,
за све бројније услуге Центра, у искрену жељу да се ниво
издвајања, али и потребе Марете услуге из године у годину
смањују, и да буде све мање деце којима су овакве
специјализоване услуге потребне.

Градска већница Тијана Ђорђевић Илић присутвовала је отварању
дечјег игралишта и истакла да Град Ниш предузима низ акција
како би се унапредио положај Рома који чине значајан део
становништва.
Поред програма који се реализују ,постоје и пројекти који су у
фази припреме , а на којима ради специјално оформљени локални
тим на нивоу града.
Према њеним речима веома је важно и то,што су у реализацију
програма побољшања друштвеног положаја Рома умрежене све
институције које имају надлежност да се старају о заштити и
унапређењу положаја националних мањина и заједница.
За релаизацију програма „Ромактед“ град Ниш је формирао и
мобилни тим чији ће задатак бити директан рад на терену ,
кординатор програма на основу овлашћења градоначелника и члан
мобилног тима је Јелена Петрић.
Један од основних циљева овог програма је да кроз оснаживање
ромске заједнице помогну и појединцима
да користе своја
основна права и унапређују личне капацитете и вештине.

