Пријем за привреднике
У Градској кући приређен је новогодишњи пријем за привреднике.
Свакако да је привреда једна од кључних сфера интересовања јавности ,јер
је самим развојем ове друштвене области условљен и развој Града,нови
инвестициони аранжмани и што је посебно важно ,смањење стопе
незапослености.
Инвестиције су незаобилазна тема сваког окупљања привредника.
Градоначелник ниша проф.др Зоран Перишић рекао је да „сада инвеститори
на једном месту, на бржи и једноставнији начин добијају информације и
решавају своје захтеве. Рокови за издавање потребних докумената за
реализацију инвестиције, уколико је поднета документација комплетна, у
одговарајућим институцијама Града Ниша су од 3-7 дана И на ову чињеницу
смо веома поносни.
За нас је посебно интересантно како привредници , искусни у свом послу,али
И практично оријентисани , виде начине за повећања економског раста
финансијског сектора, бољим коришћењем постојећих ресурса и новим
инвестицијама“ рекао је градоначелник.

Нови ребаланс буџета
Новим ребалансом градски буџет за ову годину биће увећан за 5%, на 12, 5
милијарди динара.
Ово увећање је неопходно због подизања кредита за рефинансирање старих
обавеза, али и повећања основног капитала Горици и Топлани.
Према речима градоначелника Ниша проф.др Зорана Перишића „Градска
топлана“ ће добити 200 милиона како би измирила што већи део дуга према
„Југоросгасу“, док ће „Горица“ добити новац због „урушеног пословања“.
Поред „Горице“ и „Топлане“ ребалансом ће од спортских клубова једино још
додатна средства добити Ватерполо клуб „Наис“ и то због тога што наредних
дана почиње да се такмичи у Јадранској лиги,рекао је градоначелник Ниша
проф.др Зоран Перишић.
Измена има на још неким позицијама, а посебно су значајна у делу
социјалних давања, као и у делу плаћања услуга јавним предузећима.

Како је рекао градоначелник после седнице већа година има 12 месеци, али
с обзиром на то да су из буџета била неопходна плаћања у знатно већој
мери због заосталих дуговања, онда је година много дужа.
“Да бисмо могли да наставимо плаћање услуга јавним предузећима, пре
свега према Топлани, морали смо да урадимо овакав ребаланс” ,рекао је
градоначелник.

Јавна расправа о медијским
садржајима РТС-а
У Скупштини Града одржана је јавна расправа на тему медијских садржаја
РТС-а, уз учешће директора ове медијске куће Драгана Бујошевића И
уредника програма.
Расправи је присуствовао И градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.
“Од медијских јавних сервиса тражи да уважава захтеве јавности и за своје
деловање одговара управо тој јавности, са општим циљем који се састоји у
остваривању људских права и слобода, размени идеја и мишљења, неговању
вредности демократског друштва, као И толеранције и разумевања.
Очување и изражавање културног идентитета српског народа и националних
мањина, такође је прецизирано законским решењима, а обавезно је и да се
националним мањинама обезбеди да могу да прате одређене програмске
целине и на свом матерњем језику и писму.
Формиране дугогодисње навике код просецног гледаоца на основу вецине
истразивања говоре да се у погледу информативних емисија највише гледају
програми јавних медијских сервиса”,рекао је градоначелник Ниша И истакао
да смо нажалост у последње време сведоци пласирања непримерених
медијских садржаја у етар од стране приватних телевизија ,где се по сваку
цену емитовањем неквалитетних И понекад вулгарних садржаја подиже
гледаност,тако да је утолико И важност ове расправе већа ,јер директно
грађани могу да се укључе у креирање одређених медијских садржаја који се
емитују на програмима јавног сервиса ,што наравно није случај када су у
питању приватни медији.

“Форум напредних технологија –
потенцијали града Ниша”, 1.
октобар 2015
Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој Града Ниша, у партнерству са
Регионалном привредном комором Ниш, Електронским факултетом Универзитета у Нишу,
Националном службом за запошљавање – филијала Ниш, и Кластером напредних
технологија НиЦАТ, под покровитељством Телекома Србија, организује први форум
посвећен напредним технологијама. Манифестација под називом „Форум напредних
технологија – потенцијали града Ниша“ представљена је јавности на конференцији за
новинаре у Градској кући.
„Форум има за циљ да представи Ниш као град напредних технологија. То је прилика да
се, у циљу економског развоја, окупе носиоци активности, али и да се помогне процесу
учења и стварању нових услова за напредак“, истакао је градски већник Михајло
Здравковић, председник Радног тима за организацију форума.
Повезивање образовних институција са производним фирмама у сектору напредних
технологија, стварање услова за успостављање ланаца снабдевача великих компанија
присутних у локалној заједници и сектора МСП-а кроз директне контакте, као и
професионална оријентација и презентација могућности образовања у сфери
електронике, машинства и ИТ-а – само су неки од циљева овог форума.
Декан Електронског факултета проф. др Драган Јанковић поручио је свим младима да
постоји могућност остваривања снова и овде, а да им предстојећи форум може бити
степеница ка стварању нових могућности.
„Потенцијал региона треба надограђивати између осталог и улагањем у знање радника о
напредним технологијама“, рекао је председник Регионалне привредне коморе Ниш др
Драган Костић.
Форум напредних технологија употпуниће и пратеће манифестације. Једна од њих је сајам
запожљавања и стручне оријентације који организује нишка филијала Националне службе
за запошљавање.
Менаџер Кластера напредних технологија НиЦАТ Горан Младеновић поручио је младима
да Форум напредних технологија приказује Ниш као град нових могућности и добро место
за напредовање и усавршавање. Младеновић је позвао представнике свих фирми из
области напредних технологија да се представе на форуму и повежу са будућим
партнерима.
Форум напредних технологија одржаће се 13. и 14. октобра у холу Електронског
факултета, уз учешће више од 20 институција и више десетина излагача.

ОПРЕМЉЕН ПОРОДИЧНИ КУТАК
У НИШУ
Центар за породични смештај и усвојење у Нишу отворио је свој „Породични
кутак“ захваљујући Војвођанској банци. Ова установа се бави заштитом деце,
применом породичног смештаја и усвојења, селекцијом и едукацијом
хранитеља, као и припремом деце за повратак у биолошку породицу,
обухватајући свих пет припадајућих округа. Центар сада има просторију у
којој се деца под наџором стручних радника састају са својим биолошким
родитељима и сродницима и на тај начин негују своје емотивне везе.

Градоначелник Ниш проф.др Зоран Перишић свечано је отворио овај објекат ,
а затим је са представником Војвођанске банке симболично посадио у
дворишту ове установе дрво јелке.
Програм “Генерација будућности” је намењен младима без родитељског
старања, а спроводи га компанија Дале Царнегие Траининг Србија под
покровитељством Народне скупштине Републике Србије и уз генерално
донаторство Војвођанске банке. Социјално инклузивни програм „Генерација
будућности“ бави се мотивацијом и едукацијом младих, старости од 15 до 25
година, како би им олакшао процес осамостаљења, јер по завршетку
редовног школовања излазе из система социјалне заштите , након чега
остају препуштени сами себи. Овај програм је до сада прошло око 400 деце
из 24 града у Србији.

„Веома нам је драго што је Војвођанска банка одлучила да и на овај начин
помогне деци без родитељског старања. Кориснике наше установе обрадује
сваки гест, а “Породични кутак” је нова просторија у којој деца могу
боравити са својим сродницима и која ће свакако удахнути нову енергију у
њихову свакодневицу. Зато позивамо и друге компаније да следе овај пример
племенитости и друштвене одговорности“, изјавила је Виолета Благојевић,
директор Центра за породични смештај и усвојење у Нишу.
>
Према подацима Центра за породични смештај и усвојење, у Србији живи
близу 6500 деце без родитељског старања, од чега је у хранитељске
породице смештено око 5.800 деце , док око 700 њих детињство проводи у
домском смештају. По званичној статистици само 3 % њих настави
школовање, а управо је један од главних циљева пројекта „Генерација

будућности“ јесте да се млади мотивишу за даљи наставак школовања.

Амбасадор Краљевине Шведске
у Нишу

Шведског амбасадора у Србији Кристера Аспа угостио је градоначелник
Ниша проф. Др Зоран Перишић у Градској кући. На састанку је било речи о
тренутној ситуацији у граду и том приликом Градоначелник се захвалио на
досадшњој подршци и сарадњи, упознао амбасадора са ситуацијом у граду и
изразио наду да ће и будућа сарадња са Амабасадом Краљевине Шведске
бити успешнија. Након састанка Амбасадор и Градоначелник пристуствовали
су конференцији “АЈ СИ ТИ”, која се одржала у биоскопу “Купина”.
Конференција “АЈ СИ ТИ” има за циљ и промоцију Информационокомуникационих технологија и креативних индустрија, као фактора развоја
привреде и самозапослености.

Информационо-комуникационе технологије су занимање будућности,
поручено је на конференцији “АЈ СИ ТИ”. Конференцију је организовало
удружење “Млади амбасадори” у сарадњи са шведским компанијама које
послују у Нишу. Преко 300 учесника имало је прилике да се упозна са
најновијим трендовима из овог сектора.
Преко сто фирми и “фриленсера” послује у ИКТ сектору у Нишу. Ово је
занимање будућности, јер нико ко се бави овим послом не мора да напусти
свој град, што младима даје могућност да остану у свом граду И на најбољи
начин презентују свој град било где у свету, рекао је Градоначелник на
конференцији.

