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
науке. На овим сусретима, као и на претходним, биће изнет
обиман опус радова, саопштења, стручних приказа и дискусија,
којима се мултидисциплинарно обрађивала тема скупа, а то је
ове године, ”Родитељство, дар, тешкоћа, шанса” .
Како је истакнуто на свечаном отварању дводневног
скупа, радници центара за социјални рад, као и сви остали
ангажовани у овој важној области модерног друштва, свакодневно
се сусрећу са најразличитијим изазовима. Како су корисници
услуга особе из најразличитијих категодија друштва, неопходно
је у пружању услуга, најпре кориснику прићи на један
професионалан начин, при чему је неопходно водити рачуна о
свим могућим тешкоћама и начинима за њихово превазилажење,
посебно када је тако осетљива тема у питању као што је
родитељство, и однос родитеља и деце.
Стога је, како је наглашено, било и неопходно
организовати научну стручну конференцију којој би се сагледали
сви аспекти професионалних изазова као одговора на потребе
корисника, а то су у овом случају најмлађи.
Конференција је одржана уз велику подршку
Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања,
чији је представник, Драган Вуловић, нагласио да је тема
родитељства и очувања и заштите здравог односа унутар породице
један од најважнијих задатака не само овог министаства, већ и
свих који су професионално усмерени социјалној заштити.

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
имају први или други степен телесног оштећења!”- истакла је
Тијана Ђорђевић Илић.
”Љубав и подршка у најлепшој животној улози кључни су за
родитеље са инвалидитетом и, у том смислу, помоћ друштва не
сме да изостане. Одлуке морају стално да се коригују и
иновирају, а све у циљу побољшања положаја и услова живота
особа са инвалидитетом уз принцип једнакости и истих
могућности”, сматра већница Ђорђевић Илић.
Она је нагласила да је Ниш први град у Србији који је донео
овакву Одлуку и, на тај начин,
инвалидитетом у одгајању деце.
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” ПРОНАТАЛИТЕТНИ РАЗВОЈ ГРАДА
НИША КРОЗ СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ
ОСНАЖИВАЊА ПОРОДИЦЕ”
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас у Градској
кући решења о грантовима за пет породица које су испуниле
неопходне услове у оквиру пројекта ” ПРОНАТАЛИТЕТНИ РАЗВОЈ

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
пољопривредне производње или куповину земљишта.Циљ овог
пројекта је да се млади брачни парови кроз подстицајна
средства определе за живот на селу и да се одобреним
гранотовима помаже оснажвање породица која се одлуће на живот
у сеоској средини.

Oдлука о избору корисника
стамбених јединица намењених
за социјално становање
У оквиру регионалног стамбеног пројекта Потпројекта 5социјално становање у заштићеним условима, комисија за избор
корисника донела је одлуку о избору корисника
стамбених
јединица намењених за социјално становање, а на основу
конкурса који је објављен 7. августа 2017. године.
Утврђено је да су услове за давање

на коришћење 9 стамбених

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
и помогнемо најугроженијим породицама“,рекла је већница Илић.
О додели грантова на основу претходно одређених критеријума
одлучиваће стручна служба Центра за социјални рад.
Висина гранта је до 140 хиљада динара и програм ће се
реализоавти до краја године.
Данашња акција је почетак мапирања породица које испуњавају
услове у оквиру овог програма.
Град је за потребе реализације програма издвојио 5 милиона
динара
које поред новца за доделу грантова укључују и
средства неопходна за рад сарадника и стручних тимова ,а биће
организоване и трибине како би се мештанима појединих села
програм максимално приближио.

Михајловићева:
Градићемо
станове
за
110
ромских
породица у Нишу
Потпредседница Владе Србије проф. др Зорана Михајловић и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић потписали су данас Протокол
о сарадњи између Координационог тела за праћење реализације
Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији за
период 2016-2025. и Града Ниша на праћењу реализације пројекта
пресељења становника насеља Црвена звезда, како би им се
обезбедили адекватни услови за становање.
„Протокол који смо данас потписали веома је важан јер њиме
решавамо стамбено питање за 110 ромских породица. На овом

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.

„СВИ
СМО
МИ
ДИО
ВАС“,
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ДЕЦЕ СА
МЕНТАЛНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ
Удружење деце са менталним и дауновим синдромом из Ниша,
укупно 40 деце и њихових пратилаца, учествовало је на
Међународном фестивалу деце са менталним инвалидитетом који је
одржан у Републици Српској под слоганом „Сви смо ми дио вас“.
На фестивалу је учествовало око 2000 учесника из република
бивше Југославије који су се представили једни другима игром и
песмом. Према речима чланице Градског већа, задужене за
социјалну политику Тијане Ђорђевић Илић која је пратила ову
групу Нишлија и била са њима на фестивалу, овакве

манифестације најбољи су начин инклузије особа са
инвалидитетом и сам слоган фестивала прави је и показује да,
колико год били различити, сви смо у ствари једнаки.
Представници Удружења деце са менталним инвалидитетом и даун
синдромом Ниш захвалили су локалној самоуправи што им је
омогућила да отпутују у Градишку и посебно нагласили да је
количина позитивних емоција које су покупили на фестивалу
нешто најизузетније за њих. „У нашим животима и породицама
постоји велика доза стрепње, страха и неизвесности за сваки
наредни дан. Мало је речи да опишемо доброту и величину срца
наших домаћина који су нам приредили бајку коју ћемо и ми и
наша деца заувек памтити“, рекли су у удружењу. Они су
захвалили и нашим сународницима из Градишке и читаве Републике
Српске на свему што су им приредили истичући да је било велико
задовољство присуствовати једном оваквом фестивалу.

ПРИЈЕМ
ЗА
УЧЕСНИКЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ
ФОРУМА
„СОЦИЈАЛНА
ИНКЛУЗИЈА,
ЗАПОШЉИВОСТ И ТРЖШИШТЕ РАДА“
У Градској кући у Нишу данас је организован пријем за учеснике
Интернационалног форума „Социјална инклузија, запошљивост и
тржиште рада“. Њих је у име Града Ниша поздравила чланица
Градског већа Тијана Ђорђевић Илић. Она је истакла да је јако
задовољна што се овај форум одржава управо у Нишу.
„На нашу радост, у Нишу ће на тему – размене знања и искустава
у програмима и активностима за смањење незапошљивости и
побољшања положаја социјално осетљивих категорија становиштва
– дискутовати око стотину говорника, како домаћих, тако и

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 су
важости за свако друштво и сваког његовог појединца. Проблем
социјалне инклузије и интеграција угрожених категорија
становништва представља посебно важан сегмент акционе политике
запошљавања свеке друштвене средине. Постоје етички и
економски разлози због којих треба инсистирати на интеграцији
угрожених и рањивих категорија. С једне стране, појам социјане
правде неостварив је без хуманих и етичких побуда сваке
друштвене заједнице. С друге стране, имплементација рањивих
категорија истовремно представља и ефикасан начин за смањење
ризика од сиромаштва и социјалног искључивања. Планско и
одговорно приступање проблему незапослености угрожених
друштвених групација, свакако доприноси успешној интеграцији
на тржиште рада и смањењу ризика од сиромаштва, дискриминације
и зависности од финансирања из система социјалне заштите“,
нагласила је Тијана Ђорђевић Илић.
Она је додала да је повећање капацитета за раст стопе
запослености један је од приоритетних циљева Града Ниша.
„Слободно можемо рећи да Град Ниш у овом домену представља
добар пример праксе. То доказује чињеница да Град последњих
година у континуитету бележи рекордно низак број незапослених
лица на евиденцији. Са поносом можемо рећи да је стопа
незапослености у Граду Нишу ове године за 8% мања него лане, а
готово 27% мања у односу на исти период од пре 4 године“,
поручила је.
Ђорђевић Илић је посебно истакла да од овогодишњег форума
очекује доста квалитетних идеја, ефикасних решења и примера
добре праксе. „Свим гостима још једном желим леп и пријатан
боравак у Нишу, а учесницима и говорницима успешан рад“,
закључила је чланица Градског већа ресорно задужена за
социјалну политику Тијана Ђорђевић Илић.

Подршка
социо-економској
стабилности
у
региону
западног Балкана
У Градској кући данас је потписан уговор са добитницима
грантова
у оквиру пројекта “Подршка социо-економској
стабилности у региону западног Балкана”коjи реализуjе немачка
организациja “Хелп”.
Кроз доделу грантова у опреми, пословне и стручне обуке,
умрежавање и менторинг, пројектне активности ће допринети
економском оснаживању циљне групе, смањењу сиромаштва и
повећању могућности запошљавања, уз примену механизама за
оснаживање развоја микро бизниса у циљним градовима и
општинама.
Циљна група пројекта су стартап, микро и мали бизниси,
незапослени млади, жене, националне мањине, особе са
инвалидитетом и мање запошљиве категорије становништва.
Општи циљ програма је повећање капацитета економски и
социјално угрожених група становништва и њихово пуно
укључивање у друштво. Посебни циљеви програма су смањење
сиромаштва међу економски рањивим групама, повећан приступ
тржишту рада осуђеним и бившим осуђеним лицима и боља
инклузија Рома у друштво.

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.

