” ПРОНАТАЛИТЕТНИ РАЗВОЈ
ГРАДА НИША КРОЗ СОЦИЈАЛНИ
ПРОГРАМ
ОСНАЖИВАЊА
ПОРОДИЦЕ”
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас у Градској кући
решења о грантовима за пет породица које су испуниле неопходне услове у
оквиру пројекта ” ПРОНАТАЛИТЕТНИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША КРОЗ СОЦИЈАЛНИ
ПРОГРАМ ОСНАЖИВАЊА ПОРОДИЦЕ”.
На основу увида у приложену докуметацију, теренским обиласком и
разговорима са породицама, координациони тим који је ангажован на
пројекту проценио је да следеће породице испуњавају услове и да су
решењем одобрени грантови.
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Драган Денић, петочлана породица са адресом Горње Међурово.
Петар Денић, шесточлана породица из Горњег Међурова.
Илијески Душан, петочлана породица, из Горњег Међурова.
Лукић Немања, трочлана породица из Горњег Матејевца.

Грантови обухватају новчану помоћ у износу од 120 хиљада динара , а која је
намењена за улагање у различите облике пољопривредне производње или
куповину земљишта.Циљ овог пројекта је да се млади брачни парови кроз
подстицајна средства определе за живот на селу и да се одобреним
гранотовима помаже оснажвање породица која се одлуће на живот у сеоској
средини.

ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ПОСЕТИО
НИШ
Уочи празника Светог архангела Гаврила, Његова Светост, Патријарх Српски,
Г.Г. Иринеј, посетио је Ниш, град у коме је као Епископ столовао од 1975. до
избора за Патријарха СПЦ, и присустваовао празничном бденију у храму
Сабора Светих Архангела у Нишу.
Његову Светост су у порти Саборног храма у Нишу претходно свечано
дочекали Епископ нишки Г.Г. Арсеније испред многобројног монаштва и
свештенства нишке Епархије, као и верног народа који се у заиста великом
броју окупио да дочека свог некадашњег вољеног Епископа.
Храм Сабора Светих Архангела, у Нишу познатији као мали Саборни храм,
синоћ је први пут, након скоро две године, отворен за верни народ, и то на
најлепши могући начин – празничним бденијем које је служио Његово
Преосвештенство Г.Г. Арсеније у присуству Његове Светости Патријарха
српског. Овај храм наредне године обележава 200 година од изградње, и у
сусрет великом јубилеју, обављена је опсежна рестаурација, како би храм био
обновљен.
На бденију су, поред Његове Светости, присуствовали и Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић, Командант Копнене војске генерал-потпуковник
Милосав Симовић, Командант одреда Жандармерије Ниш Ненад Шћепановић,
председници градских општина, јавног и културног живота града Ниша…
Његову Светост је на крају празничног бденија срдачно поздравио Владика
нишки Арсеније уз добродошлицу и захвалност на „бразди коју је (Његова
Светост) заорао на њиви Господњој пуних 36 година (јер је она) дубока и
доноси стоструке плодове – град испуњен светињама и светиње испуњене
народом Божјим“, као што је и овај храм у коме је Патријарх дочекан.

