Пројекат социјалног становања
Рома
У Нишу је данас одржан тренинг на тему социјалног становања Рома
намењен представницима локалне самоуправе,са посебним освртом на
реализацију пројекта решавања стамбеног питања Рома у насељу “Црвена
звезда”.
Тренингу је присуствовала и градска већница Тијана Ђорђевић Илић,а током
презентација је разматрано у којој мери програми социјалног становања који
се спроводе у Србији обухватају Роме и да ли одговарају на потребе ове
стамбено и социјално најугроженије групе.
Анализирано је на који начин законска и стратешка решења из области
социјалног становања третирају стамбено питање Рома и каква је њихова
примена у пракси. Генерално говорећи, данас у Србији постоје два основна
модела социјалног становања:
социјално становање за давање у закуп
и социјално становање у заштићеним условима.
Наглашена је неопходност спровођења истраживања која би допринела
целовитом сагледавању досадашњих ефеката ових програма, а у циљу
стварања нових и одрживих модела социјалног становања доступних и
најугроженијој популацији.

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ БИЋЕ
ГОТОВИ У ПЛАНИРАНОМ РОКУ
Градоначелник Дарко Булатовић и већница за социјалну политику Тијана
Ђорђевић Илић обишли су градилиште у улици др. Милоша Ђорића у којој се

граде две ламеле са 75 станова намењених избеглицама из бивших
југословенских република.
Изградњу станова финансира Европска инвестициона банка донацијом од
безмало два милиона евра, уз учешће града у обезбеђивању грађевинског
земљишта и уређење комуналне инфраструктуре укупне вредности од 52
милиона динара.
У овој фази гради се 75 станова. 60 станова биће продато или дато у закуп,
док је преосталих 15, према пројекту, намењено за такозвано ”заштићено
становање”. Право на станове имаће избегла лица са простора бивших
република под условима које прописује Комесарикат за избеглице Републике
Србије.
Према речима градоначелника, грађевинари у потпуности поштују уговорену
динамику и извесно је да ће до краја јесени прве две ламеле бити и завршене
И усељене.
”Ниш је постао велико градилиште. Поред ових станова у насељу Бранко
Бјеговић, започели смо И три ламеле социјалних станова у Дуваништу. Граде
се стотине станова за припаднике снага безбедности у насељу Стеван
Синђелић. Гради се Нови Ниш… граде и приватни инвеститори на бројним
локацијама у граду. У Нишу одавно није било оволико кранова, и желимо да
створимо услове да се у Нишу ради и гради и више, јер то поспешује не само
грађевинску индустријум већ и све друге привредне гране, и подстиче
убрзани развој града, што је и главни наш циљ”, рекао је Градоначелник.

Једнократна помоћ избеглим
лицима
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић потписао је данас уговоре са
интерно расељеним лицима,који је заснован на закљученом уговору између
Града Ниша и Комесаријата за избеглице ,а у оквиру пројекта

Доделе једнократне помоћи избеглицама.
Циљ пројекта је пружање помоћи породицама интерно расељених лица која
поседују плац са започетом градњом, незавршен стамбени објекат или
стамбени објекат коме је неопходна адаптација или санација ради
побољшања услова становања породице на територији Града Ниша.
Вредност овог пројекта је 3.850.000,00 рсд. Учешће Града је 10%,а 90%
средстава се обезбеђује од стране Комесаријата за избеглице и миграције.
Свих дестет породица добијају грађевински материјал и опрему у
вредности,а на основу утврђених потреба и извршеног бодовања од стране
Комисије у минималном износу од 190 хиљада динара,до максималних 550
хиљада динара са урачунатим пдв-ом.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПОМОЋИ
ИНВАЛИДИМА РАДА
Градоначелник Дарко Булатовић и директорица Завода за здравствену
заштиту радника “Ниш” Слађана Мајкић потписали су у градској кући Уговор
о сарадњи на пројекту „Здравље инвалида рада“. Партнер на пројекту су и
Удружење инвалида рада града Ниша и Удружење “Животна Снага”.
Пројектом, за чију је реализацију Град издвојио 5 милиона динара,
биће обухваћено 500 грађана, инвалидских пензионера, који су радили у
некадашњим великим индустријским системима, а сада живе у руралним
срединама.
Циљ пројекта је стварање услова за пружање здравствене и социјалне
заштите свим угроженим члановима Удружења инвалида рада у руралним
подручјима у циљу унапређења и побољшања њиховог општег здравља и
социјалног благостања.
На основу резултата овог пројекта предложиће се мере активне здравствене

заштите радника који раде на радним местима са повећаним ризиком у
периоду после одласка у пензију. Мере заштите ће укључити и анализу
потребе организовања превентивних здравствених прегледа и после одласка
у пензију са предлогом обима, садржаја и временског периода на који ће се
они организовати и обављати.

СТИГЛА САГЛАСНОСТ ЗА ПРИЈЕМ
РАДНИКА ЗА ”ПРЕДАХ ОД
РОДИТЕЉСТВА”
Град Ниш, односно Центар за бригу о деци
ометеној у развоју Мара, понудиће ускоро својим
корисницима нову услугу, популарно названу
„Предах од родитељства“ .

Ова социјална услуга, како је појаснила чланица Градског већа Тијана
Ђорђевић Илић, подразумева да родитељи и старатељи могу своју децу да
оставе на извесно време на бригу запосленима у Мари како би могли да
обаве важне, понекад зивотне активности које нису у ситуацији, јер се
даноноћно, током целе године брину о свом детету које има посебне
потребе.
”Оно што је циљ и сврха ове услуге, што је и најважније, јесте да ова деца

остану да живе у својим биолошким породицама”, каже Тијана Илић.
У оквиру Центра “Мара” пре више од две године почела је доградња објекта
у коме би родитељи деце ометене у развоју могли да оставе своје малишане
на 24-часовну бригу у то максимално 40 дана годишње, било да је у питању
два пута по 20 или четири пута по десет дана.
”Употребна дозвола је обезбеђена. Простор је завршен и уређен, потреба за
смештајем такође, а за почетак функционисања овог пројекта чекала се
сагласност Комисије Владе за пријем у радни однос 7 стручних радника који
би обављали овај посао”, каже Тијана Илић и напомиње да је сагласност
стигла и да се, пре објављивања конкурса мора изменити и систематизација
радних места у Мари, што ће, како је рекла, бити урађено врло брзо.
Предах од родитељства” је неопходна родитељима и старатељима, нарочито
оним са децом која имају неки од најтежих облика застоја у развоју.
„ Родитељи неће плаћати ову услугу, с обзиром да се рад Маре финансира из
буџета Града, и за ту намену је ове године издвојено 66 милиона динара”,
рекла је градска већница и нагласила да ће ова услуга постати трајна.

Cастанак са повереницима и
председницима за миграције
У Скупштини Града Ниша данас је одржан састанак са повереницима и
председницима
за миграције и надлежним лицима из
Нишавског,Борског,Зајечарског и Пиротског округа и помоћником комесара
Иваном Гергиновим.
Састанку је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је
пожелео добродошлицу учесницима састанка и рекао да је град последњих
година интензивирао сарадњу са комесаријатом за избеглице и миграције
кроз разне видове пружања помоћи избеглицама из бивших република СФРЈ

и расељеним лицима са Космета.
„Један од најзначајнијих пројеката је свакако изградња 75 стамбених
јединица у насељу Бранко Бјеговић ,намењних решавању стамбеног
проблема избеглица са простора бивше СФРЈ.Ради се о регионалном
стамбеном програму врениом око 2 милиона евра,у којем град партиципира
са 80 милиона динара.
У сарадњи са комесаријатом имплементирали смо и друге стамбене пројекте
као што је помоћ избеглим и расљеним лицима код куповине грађевинског
материјала или откупа сеоских домаћинстава“,рекао је градоначелник.
Према његовим речима кроз видове једнократних помоћи у укупном износу
од 5 милиона динара помогнуто је око 250 поордица , а у фази релаизације
још неколико значајних пројекта за помоћ избеглим и расељеним лицима.
Током састанка је оцењено да Град Ниш има добру сарадњу са
Комесаријатом и да постоји обострана жеља да се у будућем периоду
сарадња подигне на још виши ниво.

Седница Социјално – економског
савета
Републике
Србије
одржана у Нишу
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић
присуствовао је седници Социјално – економског савета Републике Србије у
Нишу где је поручио да ће ускоро и у овом граду бити формиран савет на
локалном нивоу.
Министар Ђорђевић истакао је да ће Влада Србије наставити да ради на
унапређењу рада постојећих и формирању нових локалних савета и додао да
је формирање локалних савета од великог значаја, јер утиче на унапређење
целокупног рада СЕС-а на нивоу државе.

„Синдикати и послодавци за нас представљају партнере, јер сви имамо
заједнички циљ, а то је изградња једне модерне, јаке и економски развијене
Србије. Социјално – економски савети на локалном нивоу представљају добру
прилику да се разматрају теме и дају смернице Републичком савету за
стварање још бољих услова рада, материјалних давања и помоћи свим
грађанима“, истакао је Ђорђевић.
Министар је рекао да су теме данашњег састанка биле извештај о раду у
току прошле године, као и планови за текућу годину, а посебно је издвојио и
представљање извештаја о напретку Србије када је у питању поглавље 19.
„Представили смо кратак извештај Министарства за који смо добили похвале
од социјалних партнера, као и сугестије, за које верујем да ће нам помоћи у
остварењу осталих циљева из поглавља 19“, навео је Ђорђевић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да је овај састанак са
Републичким СЕС-ом, на ком су представници града Ниша имали прилику да
се упознају са начином рада СЕС-а.
Како каже, развој града представља суштину једне заједнице и то је циљ и
града Ниша у наредном периоду, а формирање СЕС-а на локалном нивоу је
још један корак ка постизању тог циља.

Јавни позив за избор корисника
помоћи за решавање стамбених
потреба избеглица
Предмет овог Јавног позива је додела помоћи кроз куповину 23 сеоскe кућe
и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних
апарата/намештаја за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште
на територији Града.
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће
и доделу пакета Помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу

до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан
конверзије.
Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500
евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије,
док се Пакет помоћи одобрава у максималном износу до 1.500 евра,у
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан
конверзије.Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба
избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи може додатно
да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у
износу до 50% .
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз
куповину сеоских кућа и доделом пакета Помоћи, могу остварити избеглице
које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле
статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време
решавања стамбене потребе, и то:
– избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду
колективног смештаја, формалног или неформалног и
– угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима
станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или
Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.
Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног
домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Града, под
условима, мерилима и у поступку који су утврђени Правилником.
Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима
Комисији за избор корисника Града Ниша, најкасније у року од 45 дана од
дана јавног оглашавања.
Документација се доставља у писарницу Града Ниша или путем поште на
адресу: ул. Обреновићева бб, ТЦ Калча, ламела Б, 1. спрат, локал 39 са
напоменом „За Јавни позив – РСП, Потпројекат 5 – сеоске куће.”

Појачани оброк за кориснике
Hародне кухиње
Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника који су нередни
дани, Црвени крст Ниш у сарадњи са Студентским центром организује
појачани оброк за кориснике Народне кухиње.
Том приликом сваки корисник Народне кухиње добиће: 2кг пиринча, 2 кг
пасуља, 1кг зачина, 2 кг тестенине, 2л уља и по пет месних конзерви.
Појачани оброк за кориснике народне кухиње поделиће Студентски центар
на пунктовима 28.12. и 31.12.2018. године. Корисници народне кухиње на
овај начин биће обезбеђени поводом предстојећих празника који су нерадни
дани

Обавештење о јавном позиву за

решавање стамбених потреба
избеглица
Обавештење о ЈАВНОМ ПОЗИВУ за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске куће
и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала
и/или куповину кућних апарата/намештаја.
Град Ниш обавештава избеглице и бивше избеглице које услед догађаја
између 1991-1995 године стекле статус избеглице у Републици Србији ,без
обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе,да ће Јавни
позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
при куповини 23 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке
грађевинског материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја а у
оквиру Регионалног стамбеног програма-потпројекат 5,бити објављен
28.01.2019.године на огласним таблама Града Ниша ,месних заједница и на
интернет страни Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције.
Помоћ је бесповратна и одобрава се избеглицама са пребивалиштемборавиштем на територији Града Ниша за куповину сеоске куће са
окућницом у износу од максимално 9500 евра у динарској противвредности и
доделу пакета помоћи у грађевиснком материјалу у маскималном износу до
1500 евра у динарској противвредности.
Јавни позив ће трајати од 28.01.2019-13.03.2019. године, а све информације
могу се добити на телефон 018 526-157 или код повереника за ибеглице у ТЦ
Калча,ламела б, први спрат канцеларија бр.39.

