Ускршње радости у вртићима
“Пчелице”
У свим вртићима “Пчелице” организоване су ускршње радионице са
родитељима на којима са маштовитим малим пчелицама боје јаја и
припремају празничну декорацију за обогаћивање простора у којем бораве
деца, а резултат рада вредних и креативних малишана представљен је на
ускршњим изложбама у вртићима.
Централна ускршња изложба дечјих радова организована је данас у вртићу
Цврчак,а манифестацији је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
У склопу ускршње чаролије коју организује предшколска установа Пчелица,
5.априла у четвртак у сали Симфонијског оркестра у 19 часова почеће
свечани ускршњи концерт хора Златне пчелице под диригентском палицом
Иване Ђурђановић Филиповић, гост концерта биће глумац Стефан
Младеновић, а чланове хора пратиће на клавиру професор Милош
Гавриловић. Водитељ свечаног ускршњег концерта биће Александра
Павловић, глумица нишког Позоришта лутака.

УОЧИ УСКРСА ПОДЕЛА ПАКЕТА
ЗА
КОРИСНИКЕ
НАРОДНЕ
КУХУЊЕ
За све кориснике Народне кухиње, Градска организација Црвеног крста Ниш
организује поделу месних конзерви, као појачани оброк за време ускршњих
празника, када неће радити дистрибуција оброка. Подела је организована
нас вих 10 пунктова на којима се уобичајено испоручују оброци Народне
кухиње, у среду и четвртак( 4. и 5. априла).

Народна кихиња представља проширени облик социјалне заштите, тако да
они грађани који примају новчану социјалну помоћ остварују право и на један
бесплатни оброк дневно. С обзиром на то да се по пројекту „Народна
кихиња“ кувани оброци испоручују само радним данима, Град Ниш и Црвени
крст труде се да уочи празника корисницима помогну и пакетом хране, у
овом случају месним конзервама. Подела пакета са намирницима грађанима
који користе Народну кухињу биће организована и уочи првомајских
празника. У току је и подела пакета хране и хигијенских артикала
инвалидним лицима на селу која нису у ситуацији да преузму храну на већ
постојећим пунктовима. Црвени крст њима прехрамбене и хигијенске
производе вози на кућну адресу.
У данашњем обиласку пунктова Народне кухиње, активистима Црвеног крста
речено је да корисницима Народна кухиња много значи и да без хране коју
добијају не би успели да преживе.
Иначе, од 1.априла почела је реализација шесте фазе Народне кухиње у
Нишу, а бесплатни оброци припремају се за хиљаду корисника. Рад Народне
кихуње финансира се из градског буџета, уз донације Црвеног крста, а храну
припрема Студентски центар Ниш.

