Међународни дан породице
У Градској кући обележен је Међународни дан породице.Заједнички пројекат
презентације програма оснаживања породица организовали су Град Ниш и
организација “СОС Дечија села Србија”.
Скупу у Градској кући присуствовао је и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић и ресорна већница Тијана Ђорђевић Илић.
“Спроводимо већ 5 година програм заштите породице заједно са Центром за
социјални рад и законским мерама трудимо се да помогнемо оснаживању ове
примарне ,али веома важне људске заједнице”,рекла је Тијана Ђорђевић
Илић.
Током презентације програма рада организације “СОС Дечија села” речено је
да је породица основна ћелија друштва која пружа сигурност појединцу и да
је здрава породица основ просперитетног друштва.
У Нишу већ 5.година ради Центар за подршку породици “Путоказ”,који се
залаже за имплементацију програма јачања породице,које је истовремено
представља и јачање друштва у целини.

ИЗЛОЖБА И ПРЕДАВАЊЕ О
САВРЕМЕНОЈ
ДАНСКОЈ
АРХИТЕКТУРИ
Уз велику подршку данског Министарства спољних послова и данског
Министарства за културу, Амбасада Краљевине Данске ове године организује
изложбу и предавање о савременој данској архитектури, у сарадњи са
Градом Нишом и Грађевинско-архитектонским факултетом Универзитета у
Нишу. Аутори изложбе су данско Министарство спољних послова, Удружење
данских архитектонских фирми и DANISH™, платформа за промоцију данске

архитектуре и урбанизма. Изложба ће приказати примере савремене,
одрживе архитектуре познатих данских фирми. Од друштвено одрживих
пројеката који су усмерени на стварање интеракције до еколошких,
одрживих пројеката којима се смањују емисије претварањем енергије сунца,
воде и ветра у електричну енергију.
Након отварања изложбе студенти и сви заинтересовани ће имати прилику
да чују предавање Јакоба Мацена некадашњег члана урбанистичког тима
Града Копенхагена, који ће са присутнима поделити своја искуства из
области урбанистичког планирања градова у Данској. Такође, након
предавања, уз подршку данског Министарства културе, Амбасада Краљевине
Данске организоваће приказивање данског документарног филма „Велика
архитектура на малој планети“ у продукцији данске националне телевизије
DR и продукцијске куће „The Thin Green Line“, такође у амфитеатру. Овај
документарни филм се бави примерима данске архитектуре и урбанистичког
планирања од Копенхагена до Буенос Ајреса, као и изазовима данашњице,
попут климатских промена и све веће урбанизације.

Заједнички пројекат САНУ И
Града
Ниша
„Анализа
кадровских
потреба
индустријских предузећа у
Граду
Нишу:
развој
конкурентних
образовних
профила“
У просторијама огранка САНУ у Нишу одржана је презентација предстојећег
пројекта „Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду

Нишу: развој конкурентних образовних профила“, који ће реализовати нишки
огранак САНУ а финансирати Град Ниш односно Канцеларија за локални
економски развој и пројекте.
Пројекат обухвата период од 9 месеци континуираних истраживања тржишта
рада у Граду Нишу у циљу унапређења постојећих образовних профила и
креирања потенцијалних едукативних програма целоживотног учења који би
помогли стицању знања и вештина усклађених са потребама привреде Града
Ниша. Истраживање је усмерено на идентификацију потреба индустријских
предузећа у Граду Нишу као послодаваца за одговарајућим образовним
профилима, као и утврђивање постојећег јаза у пословним вештинама нових
високообразовних кадрова. Утврђивање разлика између вештина потребних
за обављање пословних активности и вештина које поседују дипломирани
студенти, као и различитих димензија такве неусклађености на тржишту
рада представља први корак у процесу развоја и унапређења вештина радне
снаге. Прецизније, испитивање потреба за кадровима у различитим
областима индустријске производње има за циљ да се идентификују
способности и вештине дипломираних студената које одговарају потребама
послодаваца и у том смислу покрене процес креирања квалификованог
кадра. За партнере на пројекту одабрано је осам привредних друштава,
малих и средњих предузећа, у области индустријске производње, која у Нишу
тренутно запошљавају 2.309 радника. Критеријуми за селекцију партнера,
осим величине предузећа и броја запослених обухватају и делатност
предузећа (области индустријске производње које су означене као
приоритетне– прехрамбена, ИТ и електро, машинска и логистика, као и
рециклажа која је уско повезана, јер је директни добављач сировина и за
машинску и за електро индустрију). Очекивани исход је продубљивање
сарадње са постојећим и успостављање и формализација пословно-техничке
сарадње са новим партнерима из привреде. На тај начин пројекат остварује,
измедју осталог, циљ сарадње акадамске заједнице и привреде – кроз
ангажовање младих научника (студената докторских студија) у примењеним
истраживањима.

