ЗАШТИТА
НАЈМЛАЂЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ
–
ЈЕДАН
ОД
ПРИОРИТЕТА ГРАДА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић отворио је данас традиционалне
Октобарске сусрете у социјалној заштити који се ове године баве
одрастањем у свету савремених технологија.
Свесни чињенице да савремена технологија сваким даном све више
напредује и постаје наша свакодневица, немогуће је очекивати да деца могу
бити изолована од компјутера или мобилних телефона, рекао је
градоначелник. Он је додао да је задатак одраслих да штите права детета и
да спрече сваки вид злостављања деце. Као локална самоуправа морамо да
реализујемо и подржимо разноврсне друштвене активности усмерене на
спречавање и искорењивање лоших појава које доноси свет савремене
техологије. Правовремена друштвена и институционална реакција,
превентивни и едукативни програми који би укључили активности система
образовања, социјалне заштите, правосуђа, цивилног сектора, полиције, могу
дати резултате, поручио је градоначелник Булатовић.
Локална самоуправа мора бити активно укључена у ову проблематику и Град
Ниш чини све да, кроз међусекторско деловање, али и учешћем у пројектима
који се односе на заштиту деце, пружи свој допринос у заштити најмлађе
популације. Наш је циљ да нам деца одрастају у здравом и безбедном
окружењу, а за то је потребно да сви дамо свој максимални допринос,
истакао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

ДЕЛЕГАЦИЈА РУСКОГ ГРАДА
РОСТОВА У ПОСЕТИ НИШУ
Представници руске делегације из Ростова и удружења козачких
привредника састали су се данас у Градској кући са замеником
градоначелника Ниша проф.др Милошем Банђуром и његовим сарадницима и
разговарали о потенцијалима Ниша и околине за успостављање економске
сарадње, посебно у области пољопривреде.
Ово је само први у низу састанака који ће се организовати у циљу
повезивања руских и српских пољопривредних произвођача, како би се, у
складу са потребним стандардима, повећао извоз домаћих производа на
тржиште Русије.
Заменик градоначелник проф.др Милош Банђур рекао је да је Град Ниш
спреман да подржи сваки облик сарадње са руским привредницима. Он је
додао да се руска делегација информисала о потенцијалима сарадње са
нашим градом, највише у области пољопривреде, али и о могућностима за
сарадњу у прерађивању пољопривредних производа и извозу у Русију.
Заменик градоначелника је нагласио да је могуће и унапређење културне
сарадње и истакао значај духовних веза двају нараода, али да је од
непроцењиве важности да се те везе прошире и на привреду.
Један од представника руске делегације, привредник Василиј Филипович
Хејло казао је да је циљ њиховог доласка у Ниш помоћ браћи Козацима у
Србији, али и успостављање економске основе и сарадње са привредницима
у Србији. Очекујемо да добијемо ваше привредне, односно комерцијалне
понуде на руском језику у електронској форми, да бисмо те предлоге
презентовали руским инвеститорима, поручио је Хејло.
Иначе, у нашем региону се 60 хиљада домаћинстава бави пољопривредом.
Трећина територије заузима пољопривредно земљиште и највише се гаје
житарице, док је тек 12 одсто предвиђено за производњу воћа и поврћа.

