Отворен
боравак
центру

простор за дневни
у
Геронтолошком

У Геронтолошком центру у Нишу свечано отворен простор за дневни
боравак старијих дементних особа. Новоизграђени објекат отворили су
Амбасадор Сједињених Држава у Србији Мајкл Кирби и градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић. Простор дневног боравка моћи ће да прими 20
старијих дементних особа који ће у оквиру свог боравка у трајању од 12 сати
дневно имати комплетну негу и надзор, а при томе неће бити на сталном
смештају у овој установи.
“Желим да се захвалим америчкој амабасади у Србији која је новчаном
донацијом у износу од 300 хиљада долара помогла изгадњу објекта за
дневни боравак дементних старијих лица. Наша обавеза је да штићеницима
оваквих установа обезбедимо достојанствену старост, овом донацијом
учињен је значајан корак у овом правцу, јер ће овај објекат са својих 250
квадратних метара моћи да задовољи све стандарде неопходне за смештај
старијих дементних лица у оквиру дневног боравка. Град Ниш је као
суфинансијер у пројекту учествовао плаћањем накнаде за градско
грађевинско земљиште у износу од око 780 000 динара”, рекао је
градоначелник Перишић.
Амбасадор Кирби истакао је да је изградња и адаптација овог простора
поклон грађана САД-а најстаријој популацији Ниша кроз партнерство
европске команде војске Сједињених Држава и амбасаде ове земље у Србији.
Простор Центра за дневни боравак интегрисан је на постојећу зграду
Геронтолошког центра и пружњем својих услуга покушаће да категорији
људи која једна је од најрањивијих у друштву значајно побољша квалитет
живота. Овом донацијом америчка амбасада показује висок степен
друштвене одговорности и недвосмислено показује да је саставни део овог
друштва.

НИС финансира 13 пројеката из
Ниша
Компанија НИС а. д. Нови Сад до краја ове године подржаће 164 пројекта
који имају за циљ да допринесу економском и друштвеном напретку
градова и општина широм Србије, који су одабрани на Јавном конкурсу у
оквиру програма подршке локалним заједницама, који се спроводи под
слоганом “Заједници заједно”.
НИС је ове године издвојио 110,5 милиона динара за пројекте које ће
реализовати удружења грађана, спортска и струковна удружења са
седиштем на територији 11 општина са којима компанија има споразум о
сарадњи: Београд, Нови Сад, Ниш, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј,
Житиште, Кањижа, Србобран и Чачак.
Из Ниша је подржано 13 пројеката у укупном износу од пет милиона динара.
Према унапред утврђеним критеријумима, Комисија састављена од
представника НИС и представника градова и општина изабрала је најбоље од
1.173 пријављена пројекта.
Приликом одабира пројеката процењиван је значај решавања проблема за
локалну заједницу, као и укљученост локалне заједнице у све фазе пројекта,
оправданост буџета у односу на предложене активности, релевантност
проблема којим се пројекат бави у односу на потребе локалне заједнице, као
и усклађеност постављених циљева, предложених активности и очекиваних
резултата. Такође, водило се рачуна и о томе да равноправну подршку имају
пројекти из пет области: спорта, културе, науке, заштите животне средине,
као и помоћи социјално угроженим групама.
Изабрани пројекти треба да допринесу едукацији локалног становништва у
области екологије, укључивању младих и посебних, осетљивих група у
спортске активности, афирмацији и промоцији здравог начина живота,
ревитализацији и унапређењу културних, едукативних и спортских објеката и

садржаја.
Рок за реализацију пројеката је 31. децембар 2014. године.
НИС већ шест година заредом подржава развој локалних заједница кроз
програм друштвене одговорности “Сарадња ради развоја”. Из године у
годину, увећава се износ средстава, као и број пријављених пројеката, којих
је ове године билпо скоро дупло више у односу на протеклу годину.
Детаљне резултате конкурса можете наћи на следећем линку:
http://zajednicizajedno.nis.eu/rezultati-konkursa
Резултати конкурса за Ниш:
НИШ – буџет Града 5,000,000.00 РСД
Редни
број

Организација
Центар за заштиту

1

потрошача и
унапређење
квалитета живота
грађана ФОРУМ

Пројекат

Одобрени
буџет

“Вода за живот/радионице у
дечијим вртићима и уградња
сензора за контролу потрошње
воде на чесмама”

500,000.00

„Школа фер плеја/подизање

2

Удружење за
локални развој
Каменица

квалитета живота деце из
социјално и материјално
угрожених породица, деце и
младих без родитељског
старања”

3

Сунце

“Сервис подршке и унапређења
квалитета живота ПЛХИВ кроз
разне услуге социјалног
сервиса за ПЛХИВ”

4

Удружење младих
“Омладински
кутак”

“Угаси светло/едукација и
конкретно решавање проблем
расипања електричне енергије”

400,000.00

500,000.00

250,000.00

5

6

7

8

„Знањем за
будућност/мотивација
самохраним мајкама, пружање
истих шанси за едукацију деце
самохраних мајки”

300,000.00

База алтернативне “UrbaNIS(H) 2/подршка младим
уметности и
неафирмисаним алтернативним
културе – Б.А.У.К.
ствараоцима”

300,000.00

Снага младих

Удружење “Прави
Корак”

…Из круга – Ниш

“Учионица у природи/израда
летње учионице у школском
дворишту”
“Реци СТОП насиљу!/оснивање
СОС телефона за жене са
инвалидитетом које су жртве

646,820.00

386,800.00

насиља”
„Креативни за децу, заједно за
здравство!/изградња
9

Ротаракт клуб
“Ниш Наиссус”

капацитета за креативно
провођење времена деце

266,380.00

стациониране на Дечјој
клиници”
“Промовисање бициклистичког

10

11

Удружење ”Нишка

саобраћаја решавањем
проблема паркирања бицикала

саобраћајна унија”

обезбеђивањем потребних
површина и афирмација здравог
начина живота”

Педагошко
друштво
информатичара
Србије – Ниш

“Бесплатни видео курсеви
рачунара/видео туторијал и
едукација из физике у оквиру
сајту Учи слободно”

250,000.00

600,000.00

12

Одред извиђача
“Потпуковник
Горан Остојић”

Удружење грађана
за промоцију
образовања и
13

социјалне
инклузије
“Другачији
Заједно”

“Зелено, волим те
зелено/активности подизања
еколошке свести ученика у
теорији и пракси, уз чишћење
обале реке Нишаве”

300,000.00

“Центар за развој
комуникацијских и животних
вештина за особе са
интелектуалним
сметњама/стварање
нестигматизирајућег простора
за учење особа са
интелектуалним сметњама”

300,000.00

УКУПНО

5,000,000.00

