Додељене стипендије ученицима
и студентима
Најбољим нишким ученицима и студентима данас су у Официрском дому
уручени уговори о стипендирању. Стипендирање најбољих академаца у
складу је са Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и
студената.
Као један од видова подстицаја Град је предвидео стипендирање
талентованих ученика и студената, који су постигли натпросечне резултате у
досадашњем школовању. Под надпросечним резултатима подразумева се
висока просечна оцена и изузетни резултати на такмичењима.
Уговоре о стипендирању студентима је уручио градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који је нагласио да амбиција, као и огроман рад и труд,
неминовно воде успеху, чему су велики допринос, поред ученика, дали и
њихови наставници и родитељи.
Ове године стипендирју се двадесет двоје средњошколаца и 85 студената,а
износ средстава је виши у односу на прошлу годину и износи 6800 динара
месечно .
Средства која стипендистима следују од јануара ове године Град ће
наредних дана уплатити у једнократном износу.

ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА КУБЕ
20. мај, 2019.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је амбасадора Кубе у Србији

Њ.Е. Густава Триста дел Тода у Градској кући. Градоначелник је рекао да је
потребно да сетрадиционално добри односи Србије и Кубе, који трају
безмало 70 година, одразе и на регионе и градове у Србији и да могућности
за сарадњу има много, пре свега у могућности да се кубанска култура
представи на неком од бројних нишких фестивала. На састанку су
градоначелник и амбасадор разматрали нове облике размене на пољу
образовања, медицине, културе и привреде кроз активности које ће Ниш
имати у наредном периоду, као највећи град на југу Србије и један од
центара овог дела Балкана.

Едукативна
акција
против
запаљенских болести црева
Светски дан оболелих од инфламаторних болести црева обележен је акцијом
на Тргу Краља Милана,са циљем подизања свести код грађана о овој
хроничној болести модерног доба,а у организацији Удружења за борбу
против Кронове болести и улцерозног колитиса.
Акцији се прикључила и градска већница Тијана Ђорђевић Илић,која је
заједно са члановима удружења делила едукативни материјал.
Запаљенске болести црева у које спадају Кронова болест, улцерозни колитис
и интермедијарни колитис, хронична су и тешка обољења, а још увек су
непознатог узрока.
Кронова болест се може јавити на било ком делу дигестивног система, иако
најчешће захвата танко и дебело црево, а главни симптоми болести су
константна дијареја са примесама крви и слузи.
Болест обично захтева терапију, најчешће обољевају особе старости од 15 до
25 година, а жене су подложније овој болести у односу на мушкарце.

