Конститутивна седница Савета
за
рад
са
особама
са
инвалидитетом
У Градској кући одржана је конститувна седница Савета за рад
са особама са инвалидитетом.
Особе са инвалидитетом у Србији су свакодневно дискриминисане
и немају могућност да остваре сва своја права која им по
закону припадају. Државне и образовне институције, градски
превоз, установе културе, као и највећи део осталих објеката
су у великој мери неприступачни особама са физичким
инвалдитетом, што битно смањује процес инклузије особа са
инвалидитетом у друштво.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је присутнима да је
„заједнички задатак да спроводимо активности у сарадњи са
Градским већем у циљу побољшања и унапређења положаја особа
са инвалидитетом у граду на свим нивоима.Такође Градске
општине биће активно укључене у све активности које могу да
помогну на практичан начин реализацији
циљева особа са
инвалидитетом кроз усвајање техничких стандарда и планско
уклањање архитектонских баријера.Сарадња са другим градовима
из размена искуства из области социјалне заштите такође је
један од начина да се подигне ниво заштите особа са
инвалидитетом“ рекао је градоначелник.
Циљ овог тела је да пре свега иницирање и решавање проблема
особа са инвалидитетом на свим нивоима и зато је формирање и
рад овог савета од посебне важности, јер се ради о кључном
иницијативном телу које трeба да повеже институције
градоначелника, Скупштине Града, Градског већа и надлежних
управа.

Град Ниш је почео пројекат
“Прикупљање и дистрибуција
вишкова хране”
Град Ниш је почео да спроводи пројекат Министарства за рад
подела вишкова хране, тим поводом ресорни Министар је обишао
пункт Црвеног крста у Нишу. У оквиру пројекта “Прикупљање и
дистрибуција вишкова хране” почела подела оброка социјално
угроженим грађанима који нису обухваћени програмом помоћи
Народних кухиња.
“Само захваљујући доброј организацији, пожртвовању, добрим
људима, волонтерском раду, поделили смо 16.000 оброка”, рекао
је министар рада.
Према његовим речима, од данас ће се то радити и у Нишу,
односно јавне установе које производе храну, заједно са
Црвеним крстом и локалном самоуправом организоцваће

Градоначелник додајући да се ради о протоколу који су
потписали министарства рада и просвете да се вишкови хране
који се произведу у току дана у студентском центру,
геронтолошком центру на овај начин дистрибуирају.”
Он је рекао да ће корисници моћи да добију храну сваког радног
дана у два термина у 12 сати и 15.30 сати.

Oтворени октобарски сусрети у
социјалној заштити
На правном факултету у Нишу отворени су традиционални
Октобарски сусрети у социјланој заштити. Градоначелник Ниша
проф др Зоран Перишић отворио је овај скуп који посвећен
заштити деце.
“Једно од основних права детета је право на живот и развој.
Сви облици злоупотреба, насиља, злостављања или занемаривања
деце, којима се угрожавају или нарушавају физички и лични
интегритет детета и осујећује оптимални развој, представљају
повреде тог основног права.
Заштита права подразумева, пре свега, разноврсне друштвене
активности усмерене на спречавање и искорењивање ових појава,
као и организовање и непосредно спровођење заштитних
интервенција у конкретним случајевима злостављања и
занемаривања деце.
Злостављање деце је појава на коју утичу сложени сплетови
условљавајућих фактора. Зато је потребна вишеструка и
диференцирана друштвена реакција. У том смислу, заштита од
злостављања би укључила активности више институционалних
система: образовања, здравства, социјалне заштите и правосуђа.
Поред тога, овај проблем данас све више привлачи пажњу
невладиних организација, професионалних удружења и удружења
грађана.

Органи локалне самоуправе морају активно бити укључени у ову
проблематику И Град Ниш чини све са своје стране да кроз
медјусекторско деловање ,али И учешћем у пројектима који се
односе на заштиту деце И успостављањем установе Сигурне куће
пружи свој допринос у заштити најмлађе популације”,рекао је
градоначелник Ниша.

