Приоритет Владе смањивање
насиља над женама
Потпредседница Владе Републике Србије и председница Координационог
тела за родну равноправност Зорана Михајловић изјавила је да је један од
приоритета Владе смањивање насиља над женама, али и њихово економско
осамостаљивање, односно веће запошљавање.
Михајловић је на трибини на тему родне равноправности, одржаној у
Скупштини града Ниша, навела да су жене у Србији 30 до 40 одсто мање
плаћене за исти посао у поређењу са мушкарцима.
Она је такође оценила да жене треба много више да буду заступљене у
друштвеном и политичком животу, као и да их има више на највишим
државним функцијама.
Потпредседница Владе је упутила позив женама да буду јединствене попут
мушкараца и тако допринесу стварању модерне Србије.
На предлог премијера Александра Вучића основано је Координационо тело за
родну равноправност и ни у једној европској држави такво тело није
постављено на тако високом нивоу, будући да је на његовом челу
потпредседник Владе, подсетила је она.
Михајловић је похвалила градоначелника Ниша Дарка Булатовића што даје
велику подршку родној равноправности, с обзиром на то да Ниш има Сигурну
кућу која има регионални карактер.
Председник Скупштине града Ниша Раде Рајковић указао је на то да овај
град има велики број жена које учествују у политичком животу, али и да је
доста њих на важним функцијама.
Директорка Сигурне куће у Нишу Соња Шћекић упозорила је на то да жене
дуго трпе насиље због економске зависности од мушкараца, оценивши да је
најтеже када у Сигурну кућу дођу дођу мајке које трпе насиље од своје
одрасле деце.

Пројекат „Ровче за младе“
Циљ градског руководства је да оживи напуштене и оронуле терене у
Ровчету, који су некада Нишлијама служили за рекреацију, а који су више од
деценије, у јако лошем стању, изјавио је члан Градског већа за спорт,
Бранислав Качар који је посетио Ровче заједно са државним секретаром у
Министарству омладине и спорта Предрагом Перуничићем.
„Ровче за младе“ је пројекат који Град планира да реализује у три фазе. Прва
фаза обухвата кошаркашке терене са трибинама и свлачионицама, друга се
односи на сређивање одбојкашких терена, док трећа обухвата фудбалски
терен и атлетску стазу.
Државни секретар Перуничић обећао је да ће надлежно министарство
учинити све како би пружило Граду подршку за реализацију пројекта
преуређења овог спортског комплекса не би ли се он што пре ставио у
функцију. Перуничић је нагласио да је циљ министарства да се омасови
рекреативни спорт. С тим у вези, пројекат „Ровче за младе“ свакако се
уклапа у концепт самог Министарства омладине и спорта.
Иначе, циљ овог пројекта је да се обезбеди мултифункционални спортски
објекат који ће децу и омладину, као и све грађане Ниша активирати и
подстаћи да се баве спортско-рекреативним активностима. Истовремено,
били би обезбеђени нови терени за рекреацију, припремне и такмичарске
активности, за школу одбојке, рукомета, кошарке, гимнастике и атлетике.
Перуничић и Качар обишли су и локацију у Брзом Броду на којој се планира
изградња атлетске стазе са свим припадајућим атлетским борилиштима.

Удовичић у посети „ДЕЛИ центра
за креативно деловање“ у Нишу
Министар омладине и спорта Вања Удовичић, у пратњи члана Градског већа
Б. Качара посетио je у Нишу „ДЕЛИ центар за креативно деловање“, простор
који представља пример добре праксе у земљи и региону као успешан
механизам за запошљавање младих.
Министарство омладине и спорта је за овај пројекат 2015 године, у оквиру
Јавног позива за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за
спровођење циљева Националне стратегије за младе, издвојило 2,3 милиона
динара а пројекат ДЕЛИ центар у Нишу реализује Удружење ПРОАКТИВ.
Циљ пројекта је запошљавање младих и отварање нових компанија кроз
почетну подршку коју „ДЕЛИ центар за креативно деловање“ даје путем
организовања стажирања и едукација практиканата, предавања и отворених
врата ДЕЛИ центра као и студијских посета младих из Ниша, Прокупља и
Крушевца. Овај центар омогућава младима да сачувају и ојачају свој бизнис
управо кроз смањење трошкова, али и да их кроз различите врсте подршке
припреми за предстојеће изазове у вођењу истог.
Удовичић је поручио да треба да утичемо на размишљање младих људи и да
им дајемо сигурност да могу да започну свој бизнис кроз концепт који је овде
направљен.
Велики број младих користи програме ДЕЛИ простора, више од 1.000 младих
месечно прође кроз разне програме и догађаје, а у овом простору је
смештено 12 станара који су основали своје фирме, 3 практиканта и 4
запослена у новим фирмама.
„Оно што смо радили овде у Нишу са јако мало средстава дало је огроман
резултат. На генералном нивоу у свету, када 20 % младих људи изађе из
оваквих просторија, сматра се успешним концептом. Ми данас имамо
ситуацију да је 50 % младих који су изашли из Делија, након годину дана
основало своје компаније и запослило нове младе људе и самим тим дало
јасну поруку младим генерацијама да живот и будућност може да се заснује
у својим селима и општинама и да не мора да се размишља о напуштању

својих градова да би се успело“, рекао је министар Удовичић.

Премијер
у
разговору
грађанима Ниша

са

Председник Владе Републике Србије Александар Вучић разговарао је у Дому
војске у Нишу са грађанима који се суочавају са великим социјалним и
здравственим проблемима, као и онима који имају тешко оболелу децу.
Премијер Вучић изјавио је да неки проблеми могу да се реше, неки не. Он је
рекао да су се грађани највише жалили на тешкоће у решавању
здравствених, стамбених, социјалних проблема.
Он је казао да је некада довољно да се са људима подели пријатељска реч,
да се грађанима врати дух. Додао је да сви они који имају политичку
функцију заправо су плаћени од стране грађана и да су дужни да доносе
одговорне и поштене одлуке, а да људи највише цене рад, марљивост и
посвећеност. Вучић је навео да је после апела олимпијке и вишеструке
шампионке у стрељаштву Лидије Михајловић за нову стрељану, обезбеђена
половина од потребних средстава. Вучић је најавио да ће се пракса
разговора са грађанима наставити.
Једна од грађанки која је разговарала са премијером је и Марина Адамовић,
жена у инвалидским колицима која годинама у центру Ниша прикупља помоћ
за оболела лица, а која је и сама без крова над главом. Она је замолила
премијера да јој се обезбеди импровизовани објекат како би била заштићена
од зиме и врелине.
За разговор са премијером пријавило се више од 1.200 грађана Ниша и
околине, а Вучић се сусрео са више од 20 њих, и то углавном са онима који
имају најтеже проблеме.
Разговорима су присуствовали и министар за рад, социјална и борачка

питања Александар Вулин и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

Вучић са амбасадорима обишао
Нишку тврђаву
Председник Владе Републике Србије Александар Вучић и шеф Делегације ЕУ
у Србији Мајкл Девенпорт, заједно са амбасадорима и дипломатским
представницима 22 земље чланице Уније, обишли су данас Нишку тврђаву,
где су се упознали са историјом овог града и југа Србије.
У шетњи по поменутом здању били су и први потпредседник Владе и
министар спољних послова Ивица Дачић, министарка без портфеља задужен
за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, миниситарка државне управе
и локалне самоуправе Ана Брнабић и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Са историјатом тврђаве и града, премијера и званице из ЕУ упознао је
локални водич, који им објаснио да је твђава настала још у време Римског
царства, затим је наставила да се развија као град у време Византије, а да су
тврђаву након тога, као своје упориште, користили и Турци у време
Отоманског царства.
Део приче је и да је управо у Наису рођен римски цар Константин, који је у
историји остао упамћен по томе што је увео хришћанство у Римско царство и
што је изградио Констатинопољ.

