НОВА ХЕЛПОВА ИНФОРМАТИВНА
КАМПАЊА У НИШУ

Данас је у Градској кући почео нови циклус инфо кампање у оквиру подршке
запошљавању и самозапошљавању Хелповог пројекта „Подршка социоекономској стабилности у региону Западног Балкана 2019-2020“.
Првој у низу презентација присуствовао је и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић, Хелпов менаџер за економски развој Маша Бубањ и начелник
Канцеларије за локални економски развој и пројекте Милан Ранђеловић. На
основу новог пројекта
за подршку у опреми могу да конкуришу сви млади, незапослени са
одрживом пословном идејом чијом ће реализацијом обезбедити редован
извор прихода себи и својим породицама. Предност имају занати и услуге и
прерађивачке делатности у пољопривреди.

Презентације у Нишу биће одржане по следећем распореду:
Понедељак, 16. септембар 2019. године у 11 па у 13 часова у холу Градске
куће, ул. 7. јула 1
Среда, 18. септембар 2019. године у 11 па у 13 часова у скупштинској сали ГУ
Ниш, Н. Пашића 24,
Уторак, 24. септембар 2019. године у 11 часова у сали Официрског дома, улаз
из ул. Орловића Павла,
Среда, 25. септембар 20109. године у 11 часова у сали Официрског дома,
улаз из ул. Орловића Павла,
Понедељак, 30. септембар 2019. године у 11 часова у сали Официрског дома,
улаз из ул. Орловића Павла.

Нови пројектни циклус доноси могућност за подршку најмање 30 нових микро
и малих бизниса грантовима у опреми просечне вредности 2.400,00 евра, уз
редовне пословне и стручне обуке за повећање одрживости пословних
делатности.
Вредност директних трошкова за опрему за клијенте који ће бити подржани
у Нишу у оквиру овог пројекта износи 72.000,00 евра, уз учешће Града од
40%.
Хелп је у сарадњи са Градом до сада подржао 483 корисника грантовима у
опреми за микро и мале бизнисе и седам кооператива од 2005. године кроз
пројекте економског оснаживања укупне вредности 1,9 милиона евра.
Одрживост подржаних бизниса износи више од 80%.

Донација ЈКП Медиана за
најугроженије нишке породице

У Центру за социјални рад у Нишу данас су директори ове установе и
предузећа Зоран Јовић и Драгослав Павловић у присуству градске већнице
Тијане Ђорђевић Илић потписали Уговор о донацији ,на основу којег ће Јкп
Медиана донирати овој установи огревно дрво за најугроженије породице.
Ради се о донацији која обухвата укупно 30 најугроженијих породица у
Нишу,на основу списка Центра за социјални рад.
Овим породицама Јкп Медиана обезбедиће по хиљаду килограма огревног

дрвета које ће такође бити и бесплатно транспортовано до локација на
којима живе ове породице.
Потписивањем уговора уз посредовање Града Ниша биће олакшана ситуација
,када је у питању огрев ,најугроженијим породицама које се налазе на
евиденцији Центра за социјални рад.

Састанак са представницима
УНДП-а и УНХЦР-а у Србији
У Градској кући у Нишу градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је
са представницима УНДП-а и УНХЦР-а у Србији о помоћи које ове
организације могу да пруже граду у реализацији пројеката од посебног
значаја за националне мањине.
Састанку су присутвовали и представници Ромске заједнице у Нишу као и
ресорна већница Тијана Ђорђевић Илић и помоћник градоначелника Горан
Милосављевић.
Градоначелник Булатовић је истакао отвореност Града Ниша за све пројекте
којима би се учинио квалитетнијим живот мањински заједница и да је до
сада са страним невладиниморганизацијама остваривана одлична сарадња.
Посебно је подвучена подршка коју Влада Републике Србије пружа граду
последњих неколико година уз констатацију да је Ниш постао велико
градилиште ,али и плодно тле за имплементацију добрих идеја из
најразличитијих области.
Стална представница УНДП-а у Србији Франсин Пикап захвалила се на
пријему и посебно истакла велико искуство које УНДП има у реализацији
пројеката .Она је посебно апострофирала лабораторију за убрзавање
пројеката ,јединствен начин у пружању помоћи код реализације различитих
пројеката ,који постоји у 60 земаља у свету.

Иначе, стратешки план УНДП -афокусиран је на кључне области, као што су
смањење сиромаштва, демократско управљање, изградња мира, климатске
промене и ризик од катастрофа и економске неједнакости. УНДП пружа
подршку владама да интегришу циљеве одрживог развоја у њихове
националне развојне планове и политике.
Постизање циљева одрживог развоја подразумева партнерство влада,
приватног сектора, цивилног друштва и грађана како би се будућим
генерацијама обезбедило боље животно окружење.
Шеф Агенције УН за избеглице (УНХЦР) у Србији Ханс Фридрих Шодер
изразио је задовољство напретком у области збрињавања избеглица кроз већ
постојеће програме и најавио наставак подршке Влади Србије,цивилном
сектору и локалним самоуправама у решавању кључних проблема избеглих
лица.

Донација америчке амбасаде
установи”Мара”
Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално
ометених у развоју „Мара“, посетила је данас Америчка делегација коју чине
чланови Клуба српско-америчког пријатељства, организације “Spirit of
America”, представници Америчке војске и представници Амбасаде
Сједињених Америчких Држава у Србији.
Са америчком делегацијом установу “Мара”посетили су и градоначелник
Ниша Дарко Булатовић и начелница Нишавског управног округа Драгана
Сотировски.
Циљ посете је најава званичног почетка надоградње и уређења центра.
Овом приликом су чланови делегације уручили и вредне донације установи
“Мара”у компјутерској опреми.
Америчка амбасада финансираће надоградњу објекта намењену пружању

услуге Предах од родитељства.Сврха овог објекта је краткорочни смештај 10
корисника најдуже 45 дана у току године и то 20 дана у континуитету.
У објекту ће бити смештена деца са сметњама у развоју које ће моћи да
развијају вештине самосталног живота,а истовремено породица има
краткорочни предах и побољшање квалитета живота.

Представљен приручник за особе
са инвалидитетом
У Градској кући у Нишу одржана је осма седница Савета за рад са особама са
инвалидитетом.На седници је представљен градски приручник намењен
особама са инвалидитетом и свим заинтересованим лицима у којима су
садржани сви јединствени републички прописи везани за инвалиде ,али и
акти које је донео Град Ниш на локалном нивоу и у којем су ближе
појашњена права ове категорије становништва .
Како је рекао кординатор Савета за рад са особама са инвалидитетом Јордан
Ивановић ова публикација је штампана у хиљаду примерака,али ће ускоро
сви заинтересовани моћи да је пронађу и у електронској форми на
официјалном сајту Града Ниша.
Члан овог савета Драгана Родић покренула је иницијативу за доделу награде
која ће носити име „Светлост“ и која се додељивати заслужним појединцима
из друштвеног живота града,а који су својим деловањем помогли да се
побољша положај инвалида.
Према њеним речима очекује се да прва оваква награда буде додељена за
десетак дана .Награда ће се састојати од статуе која ће симболизовати
светлост и идеја је да постане традиционална и да се сваке године додељује
заслужним појединцима који су помогли да се унапреди положај особа са
инвалидитетом.

ПОЧЕЛА
ПОДЕЛА
НАЈУГРОЖЕНИЈИМА

ПОМОЋИ

Градска организација Црвеног крста спроводи акцију поделе хуманитарних
пакета који садрже брашно и препарате за хигијену социјално
најугроженијим породицама са територије Ниша. Реч је о једнократној
помоћи која се додељује под покровитељством Министарства за рад, борачка
и социјална питања. Обезбеђено је 500 пакета, а према речима секретара
Градског одбора Црвеног крста Сање Стојановић, до сада је подељено 300
пакета, док ће преосталих 200 до корисника стићи у наредним данима. Она
је нагласила да од уторка почиње и испорука огревног дрвета, које ће
најсиромашнијим помоћи да лакше преброде предстојећу зиму.
Екипа Црвеног крста данас је обишла и помоћ уручила осмочланој породици
Јовановић у Лалинцу, коју чине седамдесетогодишња старица, њена два
сина, од којих је један тешко болестан и петоро унучића узраста од 7 до 17
година, које одрастају без мајке. У оближњој Сечаници, помоћ је уручена и
петочланој породици Младеновић, која такође живи у готово нељудским
условима, без икаквих примања, изузев осим социјалне помоћи.
Заједно са Црвеним крстом ове две породице посетила је и члан Градског
већа Тијана Ђорђевић Илић која је истакла да ће Град, у сарадњи са Центром
за социјални рад, учинити све да се овим породицама помогне, пре свега
најмлађима, кроз мере Пронаталитетне политике за породице са децом у
руралном подручју. Такође, уз помоћ донатора Град ће, према њеним речима,
покушати да помогне и у поправљању услова у којима ови људи живе, док је
Црвени крст најавио помоћ у гардероби, преко потребној у наступајућим
хладним данима.

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНИ СЛАВА И
ДАН ЦЕНТРА МАРА
Центар за дневни боравак деце и омладине Мара обележио је данас дан
установе, али и славу Светог Прохора Пчињског.
Сечењу славског колача, као и свечаној академији коју су за бројне госте
припремили корисници услуга ”Маре” и колектив Центра, присуствовали су и
Градоначелник Дарко Булатовић, начелница Нишавског управног округа
Драгана Сотировски, представници бројних институција локалне самоуправе,
као и гости и сарадници из готово свих установа социјалне заштите са
територије целе земље.
24 рођендан Маре, као јединствене установе те врсте за дневни боравак и
збрињавање деце и омладине ометене у развоју, искоришћен је и за
изражавање захвалности бројним сарадницима и пријатељима Центра, а
један од добитника овогодишњег признања је и начелница Нишавског округа
Драгана Сотировски.
Директор Центра Мара Милош Ранђеловић каже да у јубиларну, 25
годину постојања и рада ова установа улази спремна да и убудуће пружи
максималну бригу и пажњу својим штићеницима, али да кроз пружање нових
услуга, попут предаха од родитељства, помогне и родитељима и
корисницима, и на тај начин обогати своје капацитете и подигне ниво услуга,
које та категорија људи дефинитвно заслужује.
Градски већник Тијана Ђорђевић Илић нагласила је да ће Град и
надаље подржавати рад Центра Мара, како кроз директна давања из Буџета,
тако и кроз разне пројекте којима ова установа конкурише код институција
државе и локалне самоуправе. Такође, она је поновила спремност да Град
помогне и посредује око решавања проблема недовољног броја запослених,
за све бројније услуге Центра, у искрену жељу да се ниво издвајања, али и
потребе Марете услуге из године у годину смањују, и да буде све мање деце
којима су овакве специјализоване услуге потребне.

НИС позива грађане да гласају за
пројекте који ће побољшати
живот заједнице
Компанија НИС позива грађане из 12 локалних заједница широм Србије –
Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Пожаревац, Кикинда, Зрењанин,
Кањижа, Србобран, Житиште и Нови Бечеј да од 15. до 18. октобра гласају за
оне пројекте за које желе да буду реализовани у оквиру програма „Заједници
заједно“ 2018.
Грађани ће моћи да гласају путем сајта www.zajednicizajedno.nis.eu и на тај
начин допринесу унапређењу квалитета живота у својој заједници.
Програм „Заједници заједно“ НИС спроводи већ 10 година са циљем
побољшања услова живота грађана из 12 градова и општина у којима
компанија послује. До сада је кроз овај програм друштвено одговорног
пословања компанија уложила више од милијарду динара за реализацију
преко 900 пројеката, a укупан буџет програма „Заједници заједно“ у 2018.
години је на нивоу од 114,5 милиона динара. На овај начин НИС под слоганом
„Будућност на делу“ наставља са активностима на подршци локалним
заједницама широм Србије, посебно када је реч о младима.

140.година Црвеног крста у
Нишу
У Официрском дому у Нишу одржана је промоција монографије која говори о
140 година дугој историји ове хуманитарне организације у нашем граду.
Црвени крст у Нишу основан је пре 140 година, а од тада је ова организација

помагала избеглице ратова, оне који су погођени природним непогодама,
сиромашне и болесне.
Отварање нишког Одбора иницирао је доктор Владан Ђорђевић који је у
ослободилачким ратовима од 1876. до 1878. био начелник санитета Српске
врховне команде и члан Главног одбора Српског друштва Црвеног крста.
Монографију су приредили дугогодишњи секретар ове организације Стојан
Прокоповић и Ђорђе Стаменковић.
У Управном одбору ове организације били су и градоначелници Ниша:
Димитрије Коцић – Мита, Тодор Миловановић, Љубиша Љуба Станојевић,
Петар Т. Аранђеловић и Драгиша Цветковић.
Мисија Црвеног крста је да олакша људску патњу. На основу овако сажето
одређене мисије ове организације, Црвени крст, у зависности од узрока
људске патње и прилагођава своје програме, како би испунио свој основни
задатак. Отуда задаци Црвеног крста нису исти у рату и у доба мира –
наводи се у монографији.

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.

