Потписан
нови
уговор
организацијом “Хелп”

са

У Градској кући градоначелник Ниша Дарко Булатовић и менаџер немачке
организације “Хелп” за економски развој Маша Бубањ потписали су нови

подржаних бизниса износи више од 80%

АМБАСАДОР
ПОСЕТИО НИШ

ИНДОНЕЗИЈЕ

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући амбасадора
Републике Индонезије у Србији Њ.Е. Мохамада Чандра Видја Јудху.

Градоначелник је пожелео добродошлицу индонежанском амбасадору и
изразио задовољство због његове прве званичне посете Граду Нишу.Он је
најавио нови радни састанак на којем би требало да се сретну делегације
привредника града и Индонезије и договоре евентуалне конкретне видове
сарадње.

Амбасадор се захвалио на гостопримству и изразио задовољство због добрих
односа двеју земаља .Он је нагласио да се нада да ће се плодотворна
сарадња привредника из две земље наставити и у будућности, као и да ће се
то позитивно одразити на јачање туристичких веза.

На састанку је изражен обострани интерес за унапређивање односа и
успостављање ближе сарадње у областима културе, спорта и привреде.
Амбасадор је позвао све привреднике из Ниша на велики трговински сајам у
Џакарти, који се одржава октобра ове године.

Пријем поводом концерта у
спомен-парку Бубањ

Уручене бесплатне сезонске
улазнице за базен најбољим
ученицима и студентима
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас најбољим
ученицима,студентима
и талентованим спортистима Ниша,бесплатне сезонске улазнице за комплекс

Нишу расписали су конкурс “УНИ пракса 2019.”

Град Ниш и Универзитет у Нишу расписали су конкурс “У-НИ пракса
2019.”

Град Ниш и Универзитет у Нишу расписали су Конкурс за учешће у програму
радне праксе, без накнаде, у јавним предузећима, градским општинама,
Градској управи и службама, установама културе и спорта. Канцеларија за
младе Града Ниша спроводи пети пут по реду У-НИ праксу и ове године је
предвиђено 49 места за студенте завршних година основних академских
студија и мастер студија.
“У-НИ пракса 2019.” студентима гарантује стицање практичног стручног
искуства у раду, потврду о обављеној пракси коју издаје Град Ниш и
Универзитет у Нишу, могућност добијања препоруке од стране институције у
којој студент обавља праксу и признавање праксе као додатне активности од

саобраћаја најмањи, и када је било могуће преусмерити аутобусе у улицу
Обилићев венац на пар сати, колико су трајали завршни радови.
”Грађевинска сезона је у пуном јеку и сада више нема стајања ! У Вардарској
ћемо наредних дана уредити и тротоаре који су у веома лошем стању и
запуштени деценијама, а у наставку ћемо обновити коловозе и продужетку

Захваљујући средствима града и Министарства културе и информисања
замењен је и репариран део столарије, а комплетна замена ће бити обављена
током године.

Тотално су адаптирана 4 мокра чвора, реновиран и опремљен спаваћи део,
набављена нова техничка опрема и намештај.

Министарство је определило 400 000 динара за израду пројекта санације и
реконструкције комплетног објекта, који је под заштитом, а у врло лошем
стању. Изграђен је 1902.године у њему је Надежда Петровић организовала
прву колонију а до данас осим ситних интервенција и текућег одржавања
није ништа рађено.

Иначе , у Сићеву се сваке године организују Ликовна колонија, Графичка
радионица, резиденцијални програми као и колоније и програми других
градских установа. Овде од маја до октобра бораве уметници из земље и
иностранства , који фонду Галерије остављају вредна уметничка дела.
Такође, постоји велико интересовање туриста који обилазе објекат и
поставку Историја Ликовне колоније.

“Поспешивање
младих Рома”

запошљивости

У Градској кући у Нишу градоначелник Дарко Булатовић потписао је
меморандум о сарадњи са представницима Фонда за образовање Рома о
реализацији пројекта поспешивања запошљавања припадника ове

националне мањине.

Ромима из Ниша пружа се могућност да се едукују и стичу стручну праксу из
области животних вештина кроз пројекат “Поспешивање запошљивости
младих Рома”, друга фаза.Пројекат реализује Фонд за образовање Рома, а у
Србији подржава Немачка развојна банка.

На овај начин се поспешује њихово запошљавање, а пројекат финансира
немачка влада и обухвата 150 припадника Ромске националне мањине из 76
локалних самоуправа. Они ће уз едукације моћи да обављају праксу код
једног од 53 послодавца.

Млади Роми из Ниша могу конкурисати за једно од 150 места колико их
обухвата друга фаза овог програма у целој Србији.

Едукација је за полазнике бесплатна, укључујући и путне трошкове и смешта.
Одвија се у Београду.

До сада је у првој фази овог програма учествовало 780 младића и девојака
ромске националности, а од којих је њих 186 добило могућност обављања
стручне праксе, која би требало да буде њихов „пут до посла“. Реализована
су 182 плаћена стажирања.

Пројекат траје до краја новембра 2021. године.

У Нишу, према последњем попису, живи 6996 припадника Ромске националне
мањине, док је по незваничним подацима тај број далеко већи.

Млади нишки фудбалери на
турниру у Кини

Градски већник Бранислав Качар примио је данас представнике ФК
“Коперникус – Железничар “чији ће омладинци наступити на турниру младих
нада у оквиру Далиан вининг лиге, интернационалног фудбалског
турнира,који се одржава у Кини.

У периоду од 26. јула до 2. августа, у кинеском граду Далиан, биће одржан
турнир за младе фудбалере уз учешће представника из Кине, Јужне Кореје и
Јапана као и нашег клуба из Ниша и то дечаци рођени 2009. (У10) и 2008
(У11) године.

Представљање
Европске комисије

Извештаја

