ПОЧЕЛИ 24. ОКТОБАРСКИ СУСРЕТИ
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
У организацији Центра за социјални рад ”Свети
Сава” и Коморе социјалне заштите, у Официрском дому у Нишу,
данас су почели традиционални Октобарски сусрети у социјалној
заштити. Овај значајни стручно-научни скуп и ове године је
окупио велики број еминентних стручњака из области социјалног
рада, правосуђа, органа државне управе и различитих домена

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, поздрављајући
учеснике скупа, који су у Ниш пристигли из буквално свих
делова Србије, поручио је да уколико осигурамо деци срећно
детињство, мир и хармонију у породици и добро васпитање,
можемо очекивати да ће се формирати здрави и морални људи
које ће красити доброта и хуманост.
У том случају, наш понос ће надмаштити све бриге родитељства,
рекао је Булатовић.
”У сваком одговорном друштву, какво Ниш тежи да
буде, на врху листе приоритета, треба да буду управо
родитељство, породица и васпитање деце. Зато сви ми, свако са
своје позиције, треба одговорно и свесно да учествујемо у
решавању ових проблема који,без сваке сумње, представљају
темељ и стуб живота сваке заједнице”, поручио је Градоначелник
Ниша.
Октобарски дани социјалне заштите, који се у Нишу
ове године одржавају по 24. пут, завршавају се сутра.

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НЕ
КОРИСТЕ БЕНЕФИЦИЈЕ У ПУНОЈ
МЕРИ
Тијана Ђорђевић Илић, члан Градског већа ресорно задужена за
социјалну политику, изјавила је да је, иако је Град усвојио
одлуке којима се значајно проширују и повећавају права особа
са инвалидитетом у домену бриге о деци, И упркос очекивањима,
врло мали број њих до сада искористио нове могућности и
бенефиције, и позвала их да то учине, пре свега када је у
питању право на бесплатан боравак деце у вртићима и бесплатну

ужину за децу у предшколским установама.
Она је подсетила да је, на иницијативу Организације за заштиту
права и подршку особама са инвалидитетом ‘’из Кругa”из Ниша,
Скупштина Града недавно усвојила усвојила Одлуку о изменама
Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на
територији Града.
”Овом одлуком, изменама и допунама, проширне је круг корисника
за остваривање права на потпуно регресирање боравка деце у
предшколској установи Пчелица, као и право на бесплатну ужину
за децу предшколског узраста, чији један или оба родитеља

ГРАДА НИША КРОЗ СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ ОСНАЖИВАЊА ПОРОДИЦЕ”.
На основу увида у приложену докуметацију, теренским обиласком
и разговорима са породицама, координациони тим који је
ангажован на пројекту проценио је да следеће породице
испуњавају услове и да су решењем одобрени грантови.
1. Драган Денић, петочлана породица са адресом Горње
Међурово.
2. Петар Денић, шесточлана породица из Горњег Међурова.
3. Илијески Душан, петочлана породица, из Горњег Међурова.
4. Лукић Немања, трочлана породица из Горњег Матејевца.
Грантови обухватају новчану помоћ у износу од 120 хиљада
динара , а која је намењена за улагање у различите облике
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јединица
намењених за социјално становање
у заштићеним
условима укључујући и једну стамбену јединицу намењену за
породицу домаћина социјалног становања у заштићеним условима,
а на основу стручне обраде Центра за социјални рад испунила
следећа лица:
Вера Шаренац
Драгаш Душко
Сипић Татјана
Зеленкапић Бранко
Сипић Јадранко
Пандиловски Александар и
Вујанић Миливој
Одлука о решавању стамбених потреба
избеглица са листом
корисника
рангираних према првенству донета је на основу
испуњености услова и броја освојених бодова и биће објављена и
на огласним таблама Центра за социјални рад „Свети Сава“ у
Нишу и Комесаријата за избеглице, као и на официјелном сајту
Града Ниша.

Почиње
пронаталитетног
селу

програм
развоја на

Град Ниш је кроз програм пословања Центра за социјални рад
издвојио средства за пронаталитетни развој на селу ,како би
мештани села у околини Ниша остали да живе у својим срединама.
„Кроз социјалну подршку и издвајањем подстицајних средстава
желимо да помогнемо мештанима села да започну неку сопствену
делатност попут сеоског туризма,воћарства,повртарства и
пчеларства“,рекла је градска већница Тијана Ђорђевић Илић

приликом обиласка породица.
„Ово је почетак акције у којој смо обишли шест породица које
су аплицирале и испуниле одређене критеријуме утврђене овим
програмом.Желимо да обиђемо сва села у градским општинама Ниша

пројекту смо радили две године и хвала граду Нишу на
разумевању и заједничком раду, јер без пуног укључивања
локалних заједница нема разговора о томе да можемо да
постигнемо да се ромска заједница укључи у нормалан живот
какав имају други грађани“, изјавила је Михајловићева.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да су
промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице
заједнички циљеви Града Ниша и Владе Србије.
„Овог тренутка налазимо се у завршној фази једног од значајних
пројеката који је подршка и протоколу који смо данас
потписали, а то је изградња 50 стамбених јединица за ромску
популацију. Протокол који је данас потписан логичан је
наставак добрих активности које на нивоу локала са Владом
Србије заједно радимо, а с циљем смањења сиромаштва Рома,
пуног укључивања у заједницу, као и стварања услова за виши
стандард и боље услове живота“, изјавио је Булатовић.
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иностраних. Посебно смо задовољни што можемо да угостимо чак
30 иностраних учесника из 9 земаља“, рекла је Ђорђевић Илић.
„Питања социјалне инклузије, подизања капацитета за повећање
стопе запослености, као и уређење тржишта рада – од кључне П
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Кампања за боље разумевање
становништва и миграната у
Србији
У седам градова са највећим бројем миграната у Србији
Суботици, Сремској Митровици, Шиду, Београду, Нишу, Врању и
Прешеву – почеле су локалне кампање подршке интеграцији
миграната.
Организације цивилног друштва из ових градова ће, заједно са
тамошњим локалним мрежама за подршку интеграцији избеглица,
организовати из активности да би смањиле социјалну дистанцу
између локалног и мигрантског становништва и указале на
потребе и проблеме миграната.
У Нишу је данас у Градској кући одржан састанак представника
НВО и градских институција на тему смањивања дистанце између
миграната и локалног становништва.
Градска већница Тијана Ђорђевић Илић рекла је да град у складу
са својим могућностима помаже инклузију мигрантске деце у
основним школама и да већ многа деца из мигрантских породица
похађају наставу у школи у Белој паланци.
До сада је кроз центар у Дивљани прошло 2200 миграната ,а
рођено је и 8 беба.

