Отворен сајам запошљавања и
сајам образовања
У оквиру Форума напредних технологија који се одржава у
Oфицирском дому ,данас је организован четврти по реду Сајам
запошљавања,образовања и професионалне орјентације.
На свечаном отварању сајма приутнима се обратио државни секретар у
Министарству рада,запошљавања борачких и социјалних питања Светозар
Алексов ,а присутне је поздравио и градоначелник Ниша Дарко Булатовић
који је рекао да „Сајам запошљавања који се одржава у граду у који
држава озбиљно инвестира са намером да постане национални али и
регионални технолошки центар 21. века, заиста представља јединствену
прилику за све који траже запослење из области информационих и
комуникационих

технологија,

електронике,

машинства

и

напредних

технологија уопште.
Ово је право место да се, с једне стране, сагледају образовни
потенцијали града Ниша, али и потребе сектора привреде за људским
ресурсима, са друге стране. Нишки форум напредних технологија и сајам
запошљавања као његов саставни део организовали смо са циљем да
јавности

презентујемо

привредне,

научно-образовне

и

кадровске

потенцијале Ниша и читавог региона“рекао је градоначелник Булатовић.
Након свечаног отварања делегације Министарства ,Владе Републике
Србије ,Националне службе за запошљавање и Града Ниша и бројне званице
обишле су штандове компанија и образовних институција у великој сали
Официрског дома.
Раст компанија које послују у домену напредних технологија,је
евидентан, а људски ресурси су један од најбитнијих фактора тог раста.
Управо

зато

су

специјализовани

сајам

запошљавања

и

сајам

професионалне оријентације саставни део Форума напредних технологија.
Ово је и одлична прилика да се сагледају образовни потенцијали које
град пружа са једне стране и да се види шта је оно што је привреди од
људских ресурса потребно, са друге стране.

У складу са концепцијом главне манифестације, на сајму запошљавања
тражиће се занимања из области информационих и комуникационих
технологија,

електронике,

машинства,

биомедицине

и

напредних

технологија уопште.
Ово је јединствена прилика за све који траже послове у овим
областима

да

се

представе

послодавцима,

распитају

о

условима

запошљавања и перспективама за рад, предају своје пријаве и радне
биографије.
На Сајму професионалне оријентације учествоваће средње, више школе и
факултети, образовне установе које имају значајну улогу у обезбеђивању
адекватне структуре људских ресурса, што је од посебног значаја за
будућа запошљавања. Усклађеност образовног система са потребама
привреде и технолошким развојем, омогућава младима да се у свом граду
школују за веома перспективна занимања будућности.

ИЗРАДА СОЦИЈАЛНИХ КАРТИ ЗА
НЕКАДАШЊЕ БОРЦЕ
Градоначелник Дарко Булатовић, градска већница Тијана Ђорђевић
Илић и директор Центра за социјални рад Свети Сава Зоран Јовић
обишли су данас Удружење бораца Гвоздени пук где су са
члановима удружења разговарали о реализацији пројекта
прикупљања информација за стварање социјалних карти бораца,
као основног документа на основу ког ће Град моћи да пружи
помоћ људима који су бранили отаџбину и њиховим породицама.
Како је речено, од преко 6000 колико се процењује да је
било учесника рата у Нишу, до сада је пријаве попунило теко
нешто више од 1000, тако да је важно убрзати анкетирање и што
пре окончати овај посао.

Градоначелник Булатовић је поручио да је локална самоуправа
осетила одговорност да и у практичном смислу помогне борцима,
не само на причи и речима, већ и на конкретним делима и
издвајањима новца из буџета, чиме се показује и однос Града
према тим удружењима, као и поштовање према људима који су
бранили земљу.
Он је рекао да ће бити створене
претпоставке да се наредне године, издвоји много више од 5
милиона динара, колико је за ову намену, издвојено ове године.
Већница Тијана Ђорђевић Илић и директор Јовић наглашавају да
ће се овим пројектом добити потпуна анализа стања у коме су
борци и њихове породице, и према резултатима те анализе
проценити шта су стварне потребе људи, и какве услуге треба
пружити породицама а да оне њима буду стварно и најпотребније.
Већница Илић је додала да ће се по усвајању буџета Града Ниша
за наредну годину расписати и конкурс за доделу средстава
удружењима која окупљају некадашње борце за финансирање
њихових програмских активности, чиме се ствара могућност да
локална самоуправа и на тај начин помогне борцима и њиховим
породицама.
Анкетирање се за сада обавља у просторијама удружења Гвоздени
пук у Месној канцеларији Чаир у Душановој улици, а активисти
овог удружења кажу да ће наредних дана почети обилазак и
околних села, како би се и људима који немају могућности или
времена да дођу до центра града помогло да буду анкетирани и
пописани, како би стекли право на помоћ. Једна од идеја је и
да се овај пројекат прошири на територију читавог Округа, где
се процењује да има око 17 000 некадашњих бораца.

НОВИ АСФАЛТ
ПАЛИГРАЦЕ

ЗА

ВЕЛЕПОЉЕ

И

У току је реконструкција пута од Палиграца до Велепоља.
Реализација овог пројекта реализује се средствима из Буџета
Републике Србије кроз пројекат ревитализације саобраћајница на
сеоском подручју. Дужина деонице која се реконструише у овој
фази је 2600 метара, а Градоначелник Ниша Дарко Булатовић,
који је обишао радове, поручио је да ће се наредне године
радити и на поправци преосталог дела пута ка Горњој Трнави,
који је важан не само за мештане ових села, већ и зато јер је
овај правац најкраћа веза Ниша и Сокобање, односно лечилишта
на Озрену.
Градоначелник је, за наредну годину, најавио и нова,
велика улагања у санацију путне инфраструктуре, али и
реконструкцију водоводне и електромреже на овом делу
територије Града Ниша, како би се, како је рекао, мештанима
ових села створили што бољи услови за живот.
Поред асфалтирања најважнијих и најфреквентнијих
саобраћајница, важних и за несметано одвијање јавног превоза,
претходних месеци се радило се и на обнови и ревитализацији
атарских путева. Поред Велепоља и Палиграца, према речима,
градског секретара за пољопривреду Саше Стоиљковића, атарски
путеви се уређују и у Чокоту, Новом селу, Пасјачи и Малчи.

