Стратегија безбедности младих у
Нишу
Град Ниш је спровео процес дефинисања Стратегије безбедности које
укључују активности које се баве унапређењем безбедности грађана.
Ослањајући се на донешену стратегију, а у складу са уоченим потребама,
покренут је процес успостављања партнерства и стратешких смерница за
даљи заједнички рад на теми безбедност и млади.
На састанку одржаном у Скупштини Града Ниша формирана је радна група
за спровођење стартегије безбедности младих којом ће на предлог
градоначелника руководити Младен Велојић, а у саставу групе су и ресорни
градски већници као и представници стручних служби градске управе и
невладиног сектора.
Градоначелник проф. др Зоран Перишић у уводном излагању рекао је да
“поступак израде нацрта Стратегије безбедности младих трајао је годину и
по дана, а питање безбедности младих врло је комплексно и обухвата више
сегмената.
Сматрам да је неопходно да се израде системска решења за подршку
младима у различитим областима друштвеног живота. Обавеза је друштва да
уважи младе и да им помогне да искажу и остваре своје могућности на личну
и друштвену добробит.
Млади који су данас у годинама стицања пунолетсва су нажалост одрастали
у изолацији, без одговарајуће друштвене бриге, преплављени сликама
насиља у медијима, затечени у сиромаштву које нису проузроковали.
Стратегија је потребна и друштвима која су имала мирнији развој, а нашем
још више. Младима је неопходна подршка, јер није реч само о њиховом
бољем животу, већ и о будућности земље. Системска, организована и стална
подршка младима значи квалитетну будућност државе али и њен даљи
економски развој, повећање наталитета и стварање услова за бољи живот
младих.
Поред рада на платформи, у оквиру пројекта спроведено је истраживање о

перцепцији безбедности младих у граду из угла самих младих и процес
консултација у циљу унапређења тренутне ситуације”.

Инфо дани универзитета у Нишу
Сви заинтересовани за студирање на неком од Факултета нишког
Универзитета, шире информације о студијским програмима и условима
уписа, могу добити на Инфо-данима, који су данас отворени у холу
Електронског факултета. На овај начин, високошколске Установе помажу
матурантима да се лакше определе за факултет, чије ће им образовање
омогућити долазак до жељеног занимања.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић поручио је будућим
студентима да свака наука има своју посебну тежину, јер предствља извор
будуће праксе И да је Унивезитет у Нишу показао управо у пракси да су у
окриљу наших 13 факултета стасале генерације добрих стручњака у
различитим областима.
“Од вас с очекује да као академски грађани ове земље, будући
интелектуалци, будете стубови који сваке године израстају из темеља са
задатком да ојачају земљу И буду основа надамо се лепше будућности.
Случајно или не наше друштво данас је медицински речено инфицирано
најразличитијим облицима неправде и корупције, зато је на неки начин лек у
вашим рукама, а он значи стасавање нових генерација које ће доследно
поштовати закон И кроз стивање нових знања борити се против свих
друштвених девијација”рекао је градоначелник
На информативним штандовима свих 13 факултета нишког Универзитета
понудило је студијске програме и услове уписа. Организоване су и посебне
презентације за матуранте који желе да се детаљније информишу о
образовним профилу и струци коју планирају да изаберу.
Приликом отварања ове дводневне манифестације, градоначелник Зоран

Перишић је будућим бруцошима поручио да добро промисле, пре него што
донесу коначну одлуку о будућем позиву.
Нишки Универзитет послао је предлог ресорном Министарству да у наредној
школској години одобри упис 3137 буџетских и 1621 самофинансирајућег
студента. Цене уписа нису промењене у односу на пролу годину и биће од
44. 000 динара колико је на Технолошком факултету у Лесковцу, па до 120.
000 динара на овдашњем Факултету уметности.

“Наук није баук”
Шести пут заредом у организацији нишке гимназије Светозар Марковић
организован је фестивал “Наук није баук” који је кроз претходних пет
издања показао да науку можемо посматрати из више аспеката и да она не
мора увек бити исувише строга и стерилна.
Управо овакав непосредан вид упознавања младих људи са научним
достигнућима и њиховом практичном применом начин је да се код младих
негује онај двоструки вид односа према науци, озбиљан али и популаран.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић свечано је отворио шесто
издање фестивал које се традиционално одржава у холу Електронског
факултета у Нишу.
“Шта је то научник на крају крајева, питање је које сте вероватно поставили
себи – мени се чини да је то знатижељан човек који гледа кроз кључаоницу
природе покушавајући да схвати шта се догађа. и увек ме ово мистериозно
питање о суштини науке врати на једну помало комичну реченицу –кажу да
аеродинамички говорећи бумбар не би смео бити у стању да лети. Међутим,
бумбар нема појма о томе, па зато и лети.
Шалу на страну јасно је да без науке нема развоја Србије, и зато је пред
свима нама сложени задатак да пре свега подигнемо квалитет образовног и
научног система на виши ниво, јер је то заправо услов свих услова”, рекао је

градоначелник Перишић.
Према речима градоначелника највећи потенцијал којим данас наша земља
располаже је људски потенцијал. Управо је то оно највредније што и поред не
баш сјајних услова живота пружа наду да можемо више и боље. “Наши
ученици попут наших спортиста непрестано последњих година освајају
медаље на разним међународним такмичењима и показују да је истински
квалитет у знању и раду.
Желим да вас поздравим и пожелим пуно успеха у будућем школовању, али
и ваншколским активностима и да у годинама које долазе овај фестивал буде
она полазна основа која ће неговати однос младих према науци, уметности и
традицији”, закључио је градоначелник Перишић.

Научна подршка
развоју Ниша

поновном

Ниш има компаративну предност, јер поседује Универзитет, у чијем
саставу се налази 13 факултета, где ради неколико стотина професора и
преко хиљаду истраживача. Наука је нешто без чега не може бити развоја
једног друштва, а ни модерног града, чему Ниш свакако тежи. Са оваквим
ставом је, о потенцијалима развоја Града Ниша у домену науке, образовања и
уметности, председник Скупштине Града Ниша, проф. др Миле Илић,
разговарао данас у седишту Српске академије наука и уметности у Београду,
са председником проф. Николом Хајдином и највишим руководством ове
институције од националног значаја.
Током срдачног сусрета, председник нишке Скупштине је разменио
мишљења, како да се у будућем периоду сарадња Града Ниша са овом
установом унапреди, како да научни истраживачи у Нишу добију боље услове
за рад, како мотивисати младе људе да остају у граду и земљи из које потичу
и како обезбедити што већу подршку за пројекат ширења Универзитета у
смислу отварања нових факултета.

Проф. Илић је упознао истакнуте научнике са друштвеном ситуацијом у
Нишу, са активностима које Град предузима по питању улагања у
образовање и науку, као и са неким започетим пројектима од огромне
важности како за младе научнике, тако и за развој града у целини, између
осталог о могућностима отварања Научно-технолошких паркова у граду,
једног при Електронској индустрији и другог на простору поред техничких
факултета, као и о већој улози Научно-истраживачког центра САНУ у Нишу.
Председник САНУ-а, академик Хајдин и председник Скупштине Града, проф.
др Миле Илић, сложили су се да су овакви пројекти и идеје од користи за
научне раднике, али и за развој привреде у граду. Реализацијом ових
пројеката и иницијатива би се упослили млади образовани људи, привукли би
се страни инвеститори, а Ниш би постао значајна тачка на мапи регионалних
и европских научно-истраживачких центара.
Закључак са састанка је да Граду Нишу недостаје озбиљнија подршка
државе за спровођење оваквих идеја, али је руководство Српске академије
наука и уметности на одржаном састанку показало искрену спремност да са
Градом Нишом потпише протокол о сарадњи, који би усвојила Скупштина
Града Ниша. Добре намере академика Хајдина и проф. Илића резултираће
бољим релацијама између Ниша и ове највише научне институције у
Републици, чиме ће Ниш бити препознатљив универзитетски центар, не само
у земљи, већ и шире. САНУ има и озбиљне намере о отварању свог огранка у
Нишу. После данашње посете проф. Илића, може се очекивати да ова
сарадња крене узлазном путањом и да ће се у Нишу, кроз отварање нових
факултета, развијати и нове научне области, стратешки важне за економски
и друштвени просперитет овог региона.

Завршна конференција програма
“ЕУ Прогрес”
У хотелу Гранд у Нишу данас је одржана завршна конференција
програма европског партнерства са општинама у Србији “ЕУ Прогрес”.

Конференцији су присуствовали министар без портфеља Бранко Ружић и
шеф делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић у уводном излагању пожелео
је добродошлицу свим гостима и истакао добру сарадњу града са
делегацијом ЕУ у Србији. “Веома сам поносан због тога што је Програм
европског партнерства са општинама и “ЕУ Прогрес” одлучио да свој
састанак и завршну конференцију одржи управо овде у царском Граду Нишу,
граду богате историјске и културне традиције. Град Ниш већ представља
локалну самоуправу која је верујем добар сарадник Европској унији и њеним
напорима да у своје развојне процесе укључи и нашу земљу”, рекао је
градоначелник.
“Верујем да ће и за нас представнике локалних самоуправа које нису
укључене директно у овај програм бити интересантно да се упознамо са
активностима спроведеним током овог програма и коначном евалуацијом,
али и са најавом будућих програма које се односе на развој југа и југозапада
Србије, а који ће кренути после програма “Еу прогрес”, закључио је
градоначелник Перишић.

ЕУ Инфо кутак у Нишу
Инфо кутак Европске Уније у Нишу представљаће део комуникационих
активности Делегације у Србији, с циљем да унапреди познавање
Европске уније у директном контакту са становницима и посетиоцима, а уз
активну подршку градских власти. У Градској кући данас су градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић и шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл
Девенпорт свечано потписали меморандум о разумевању којим ће се кренути
у реализацију овог пројекта.
“Веома сам почаствован због тога што је Делегација Европске уније у Србији
препознала управо наш царски Град Ниш, град богате историјске и културне
традиције, као локалну самоуправу која ће као добар сарадник,
представљати један од значајних сегмената на нашем путу прикључивања

породици европских држава и импементацији у систем Европске Уније.
Управо отварање ЕУ инфо-кутка у Нишу показује да наш град заузима важно
место у плановима евроспке стратегије развоја овог дела Балкана и ми ћемо
као Град предузети све неопходне мере у циљу промовисања свих
погодности које Европска унија, у поступку преговора и придруживања може
да пружи грађанима” рекао је грдаоначелник Перишић.
ЕУ ИНФО КУТАК имаће задатак да директно пружа информације
становницима и посетиоцима Ниша о свим питањима која се тичу
функционисања Европске уније и сарадње Србије и држава чланица ЕУ.
Кроз рад инфо кутка грађани ће имати увид у комплетне и поуздане
информације, укључујући и одговоре о томе које ће све могућности и
предности чланство донети, посебно у области економије, регионалног
развоја, пољопривреде, науке и образовања.
Мајкл Девенпорт захвалио се Граду на разумевању и подршци коју пружа
реализацији овог пројекта, а затим је у пратњи градоначелника обишао
будуће просторије Инфо кутка које се налазе у Обреновићевој 38 у склопу
просторија Канцеларије за младе.

Годишњица бомбардовања
Данас је обележена петнаеста годишњица почетка бомбардовања
тадашње СР Југославије од стране Нато алијансе. Два миленијума град
Ниш постоји, али у својој историји није запамтио тако концентрисано и тако
неразумно разарање какво се догодило пре равно петнаест година.
Сирене које су означавале долазак авиона НАТО огласиле су се у граду,
почев од 24. марта, па до краја ваздушне кампање, укупно 129 пута, а
Нишлије су у склоништима провеле 52 дана, пет сати и 14 минута, колико је
град био под ваздушном опасношћу, што је око 70 одсто укупног времена.
Ниш је гађан из ваздуха, за 78 дана бомбардовања, 40 пута, 28 пута ноћу и

12 пута дању. Током ваздушне кампање погинуло је 56 Нишлија, а више од
200 је рањено. На град је током ваздушне кампање испаљено 324 разорних
пројектила: 161 авио-бомба, 36 контејнера касетних бомби, 71 крстарећа
ракета, 8 графитних Срушено је око 120 објеката, а преко 3.400 стамбених,
пословних и војних објеката је оштећено.
У име града Ниша венац на спомен капели и споменку поред Универзитета
положио је заменик градоначелника Љубивоје Славковић који је рекао да “се
оваква селективна примена правде под знацима навода никада се не сме
поновити, али не сме се ни заборавити. О поделама које постоје нажалост у
нашем народу говоре и ова два споменика, један преко пута другог.
Положићемо венце на оба споменика, јер не желимо да будемо раздвојени
зато што сви грађани ниша представљају једно тело и једну душу.
И данас после петнаест година са пиететом се сећамо свих жртава свесни да
је највећи губитак за све нас људски живот, али исто тако свесни смо да
живот мора да иде даље и да само наоружани највећом хришћанском
врлином праштања, можемо се заувек узнети изнад својих непријатеља”,
рекао је Славковић.
Бројне делегације званичника, војске, полиције и грађана положиле су венце
на споменике, а претходно су свештеници нишке епархије служили помен
невино страдалим Нишлијама.

Потписан
споразум
међусекторској
сарадњи
процесу заштите деце

о
у

У градској кући потписан је споразум о међусекторској сарадњи у
процесу заштите деце од злостављања и занемаривања на подручју
града Ниша, који представља и формално успостављање сарадње између
свих релевантних градских и републичких институција, које у оквиру својих

надлежности могу да заштите права детета.
“Желимо да по први пут мобилишемо све своје снаге и ујединимо се с циљем
да се ефикасније и енергичније реагује у ситауцијама које су нажалост све
чешће, а када су угрожена права дететаа. Верујем да ће се и резултати врло
брзо видети, јер ће широком акцијом свих надлежних и њиховом међусобном
координацијом бити омогућен ефикаснији одговор на случајеве насиља над
децом њиховог занемаривања или злостављања. Имамо довољно стручних
кадрова у нашим службама који могу адекватно да реагују и помгну да се
стопа насиља смањи”, рекао је на церемонији потписивања споразума
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и додао да “поред
координисаног деловања наш циљ је и да се смањи и убрза процедура од
препознавања проблема до реакције друштва. Подаци о броју злоупотреба су
различити, али не морамо да напомињемо да када су у питању усамљени или
спорадични случајеви реакција друштва мора да постоји да буде брза и
ефикасна.”
Визија која се промовише овим споразумом је да сва деца не територији
града Ниша без обзира на пол узраст и национално или етничко порекло и
породични статус одрастају у безбедном окружењу, ослобођеном сваког вида
насиља у коме се поштују личност и достојанство детета, уважавају потребе
и развојне могућности детета.
Заштита деце веома сложен процес и захтева сталну сарадњу и
координацију како би интервенција била ефикасна. Злоупотеба деце
подразумева све облике физичког, емоционалног или сексуалног
злостављања, те занемаривање или комерцијалну и другу експлоатацију,
што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања здравља, развоја,
достојанства и живота детета.

Посета делегације из Француске

области Жиронд
Повод данашње посете делегације из Жиронда У Француској су две
активности које везују Град Ниш и Француску – прва је месец
Франкофоније у Нишу и друга такође веома важна децентрализованабилатерална сарадња Града Ниша са Генералним саветом Жиронда.
“Ова сарадња је започета у октобру 2012. Године када сам се овде у Нишу
сусрео са шефом Мисије за међународну сарадњу и односе при Генералном
савету Жиронда г-дином Филипом-Анријем Ледријом, а на иниицијативу
амбасаде Француске у Србији. Тада је договорено да се започне сарадња која
це бити посвећена младима, култури и застити зивотне средине. Овакав
договор је довео до конкретних пројеката сарадње чији су актери из области
образовања, културе и цивилног друства, нишки и жирондински, улозили
пуно труда. Након посете Нислија Зиронду у току 2013. године, данас су са
нама жирондински партнери који ће између осталог пружити подрску
текућим активностима Француског института у Нишу посвећене
франкофонији”. Рекао је обраћајући се присутнима градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић.
Неки од пројеката укључују школске активности, деце из Жиронда са ОШ
Краљ Петар и на заједничкој адаптацији књижевног дела Мали принц чије ће
премијерно заједничко извођење, истовремено на српском и француском,
бити у Народном позоришту 21. марта 2014. у 13:00 сати.
Остварена је и сарадња са Музичком школом Ниш на адаптацији и
заједничком извођењу дела класичне и џез музике чији ће заједнички
програм извести у Симфонијском оркестру дана 20. марта 2014. године у 20.
00 сати.
Француски писац, редитељ, музичар и Глумац Ђани Грегори Форне сарађује
са академским позориштем СКЦ Ниш у писању и резирању позоришне
представе посвећене младима у Нишу чије је премијерно извођење
планирано за септембар 2015, а успостављена је и сарадња НВО сектора на
припреми пројеката волонтирања и рада са младима.

НИС и ове године подржава
локалне пројекте
Нафтна индустрија Србије и ове године расписала је јавни конкурс за
доделу финансијских средстава за реализацију пројеката из области
спорта, културе, заштите животне средине, науке и социјалне заштите.
Јавни конкурс који се и ове године реализује под слоганом “Заједници
заједно”, на територијама градова Београд, Нови Сад, Панчево, Зрењанин,
Ниш, Чачак и општина Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште и Србобран
биће отворен од 14. марта до 4. априла.
У име Града Ниша Споразум о сарадњи са компанијом НИС за 2014. годину
потписао је заменик градоначелника Љубивоје Славковић који се овом
приликом захвалио овој компанији за подршку коју пружа нашем граду јер
се, како је рекао, некада чини да јужно од Београда нема Србије до Чачка и
Ниша.
Славковић је истакао да је Ниш велики дистрибутивни центар НИС-ових
производа, као и да има изузетну сарадњу са НИС-ом.
Генерални директор НИС-а Кирил Кравченко рекао је да је ова компанија до
сада уложила 1, 5 милијарду динара у друштвено одговорне пројекте, што,
како је рекао, није мало, али није ни много, с обзиром на потребе.
Успех има смисла само ако га поделимо са другима и уложимо у унапређење
и развој добрих идеја. Ове године смо обезбедили више од 110 милиона
динара за пројекте који имају снагу да унапреде ваше општине. Кроз систем
јавних конкурса смо у претходне три године подржали око 250 пројеката,
док је у програм друштвене одговорности “Сарадња ради развоја” компанија
од 2009. године уложила 680 милиона динара, изјавио је Кравченко.
НИС је 2009. године започео пројекат подршке локалним заједницама који је
из године у годину унапређиван. Од прошле године се 100 одсто средстава

расподељује путем јавног конкурса за пројекте које непрофитне
организације истакну као приоритетне за социјално-економски развој
локалне заједнице. До сада је реализовано више од 450 пројеката који су
помогли развој локалних заједница, олакшали функционисање бројних
установа и унапредили рад културних, образовних и спортских институција.
На конкурсу могу да учествују непрофитне установе са пројектима из
области спорта, културе, науке, заштите животне средине и помоћи
социјално угроженим категоријама. О избору пројеката ће одлучивати
Комисија, коју ће чинити представници локалних самоуправа, НИС-а, као и
локалне угледне личности.

