На Сребрном језеру одржана
конференција
“Анализа
демографске
ситуације
у
Србији“
Регионални Савез за живот, у сарадњи са општином Велико
Градиште, организовао је 5. новембра на Сребрном језеру
регионалну конференцију на тему актуелне демографске
ситуације, мерама за подстицање наталитета, анализом актуелног
пописа и слично.
Конференцији је присуствовао председник општине Драган Милић
са сарадницима из ове области као и удружења и експерти из
Србије и окружења који се баве заштитом породице, деловањем
против беле куге, смањењем броја абортуса итд.
Савез за живот од 2018. развија демографску платформу која
нуди стратегију и конкретне мере за суочавање са
депопулацијом. Овом приликом представници удружења истакли су
да анализе најављују да ће попис ове године показати да је
Србија изгубила око 700,000 становника или 10% популације у
односу на претходни попис 2011. и оценили као врло
забрињавајуће са чим се слажу и у општини Велико Градиште.
“То није само у Србији, то је карактеристично и за друге
суседне земље – ја сам често у Рунунији, и то нама даје
обавезу, не само право, да овакве скупове што чешће
организујемо, да тема буде приоритет и у другим општинама и да
предузмемо, свако према својим могућностима, мере како бисмо
допринели да превазиђемо ово.“, рекао је Милић.
Он је истакао да општина чини напоре, са око петнаестак мера
социјалне подршке и погодности за породице са троје и више
деце, међу којима су бесплатан вртић за треће дете, ужина,
превоз итд, али и са увођењем нових.

“Јуче смо се са ‘Покретом три плус’ договорили да повећамо
стипендије за свако треће дете и то отприлике 50% и бићемо
први у Србији, али бих желео да то буде покретач да се и други
прикључе, да уведу да се 20% умањи порез на имовину за све
породице које имају троје и више деце. Можда је скроман
допринос, али да покупамо сви да дамо допринос да имамо више
деце.“, најавио је председник.
Како је рекао, ова ситуација може да се побољша само
економским мерама, поред мера која чини Влада Републике Србије
и руквоводство државе, како би се људима створиле могућности
да имају добре плате и запослења те да ће се и општина трудити
да око 5,000 својих житеља на раду у иностранству врати и
привуче, уз могућност да се баве туризмом где се интензивира
градња и куповина апартмана, а све више породица ради у том
сектору.
Да ове мере дају резултате, потврдио је и Саша Стевић,
привредник из Смољинца и организатор Дана борбе против беле
куге, рекавши да општина Велико Градиште има најбољу
пронаталлитетну политику у Србији и да је зато изабрана за
место одржавања конференције.
Присутнима се обратио и Владица Гавриловић, председник Покрета
три плус и иницијатор “поносне картице“ као и мобилне
апликације “Три плус“ која ће у 2023. години, поред попуста,
донети и нове погодности и привилегије за родитеље са троје и
више деце које се огледају у успостављању личног QR кода за
сваког родитеља који је остварио право на картицу, могућност
бесплатног паркинга у својој локалној самоуправи, развијена
друштвена мрежа у којој породице са троје и више деце могу
размењивати и поклањати потребне и непотребне ствари, онлајн
приступ „Три плус продавници”, могућност плаћања рачуна са
попустом и свакодневна обавештења о значајним информацијама.
Уз представљање рада Удружења “Плаво срце 012“ из Пожаревца,
председница Марија Јонекер уручила је председнику Милићу
захвалницу и медаљу за свесрдно ангажовање за помоћ деци.

НИС:
Објављени
резултати
конкурса програма „Заједници
заједно“
НИС подржао 22 пројекта у области репродуктивног здравља и
повећања наталитета
Компанија НИС је објавила резултате конкурса у оквиру програма
„Заједници заједно“ који се од 2009. године реализује у
сарадњи са локалним заједницама широм Србије. Овогодишњи
програм, који се спроводи под слоганом „Да се нове наде роде“,
посвећен је репродуктивном здрављу и повећању наталитета, а
укупна вредност 22 подржанa пројекта износи 118,5 милиона
динара.
Изабрани пројекти усмерени су на опремање здравствених
установа на свим нивоима здравствене заштите које се баве
репродуктивним здрављем у циљу благовремене дијагностике и
лечења што директно доприноси повећању наталитета. Такође,

подршка је намењена и локалним самоуправама у реализацији
јавних позива за суфинансирање трошкова паровима у процесу
вантелесне оплодње.
Опрема која ће бити набављена у склопу одабраних пројеката
задовољава највише технолошке стандарде у области
специјализоване медицинске опреме.
У делу подршке локалним самоуправама у суфинансирању процеса
вантелесне оплодње, омогућена је подршка паровима у самом
процесу вантелесне оплодње, као и у процесу припреме за
поступак.
Пројекти ће бити реализовани у 13 партнерских градова и
општина у нашој земљи: Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку,
Панчеву, Пожаревцу, Кикинди, Зрењанину, Кањижи, Србобрану,
Житишту, Новом Бечеју и Великом Градишту.
За Дом здравља у Великом

Градишту

предвиђена је набавка

мобилног ултразвучног апарата, гинеколошке столице, ЦТГ
апарата, аутоклава и оптичког колпоскопа у вредности од
4.000.000 динара.
Резултати

конкурса

објављени

су

на

веб

страници

https://www.nis.rs/rezultati-zajednici-zajedno-2022/, као и на
сајтовима градова и општина учесница у програму.
Неки од резултата подржаних пројеката су: набавка
најсавременијих ултразвучних апарата, ЦТГ апарата, опреме за
ембриолошке лабораторије, опреме за хируршке интервенције,
гинеколошких столова и столица намењених и особама са
инвалидитетом, као и инкубатора за новорођене бебе.
Од 2009. године, само кроз програм „Заједници заједно“, НИС је
у унапређење услова за живот грађана Србије уложио више од 1,5
милијарди динара и реализовао више од 1.000 пројеката у
области јавног здравља и социјалне заштите , науке и
образовања, културе, спорта и заштите животне средине.

Фото: НИС

Водич за праћење примене
Стратегије
за
побољшање
положаја
особа
са
инвалидитетом 2020-2024 и
Акционог плана
Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије
реализује пројекат “Примени, прати, промени”, који подржава
Влада Швајцарске у оквиру програма „Заједно за активно
грађанско друштво – АЦТ”.

Пројекат треба да на нивоу јединица локалних самоуправа
допринесе пуном и ефективном учешћу особа са инвалидитетом у
друштвеном животу заједнице.
Једна од
праћење
локалном
упознају

важних активности пројекта је израда водича за лакше
примене спровођења Стратегије и Акционог плана на
нивоу, како би сви заинтересовани могли да се лакше
са циљевима ове Стратегије.

Водич за праћење примене Стратегије за побољшање положаја
особа са инвалидитетом 2020-2024 и Акционог плана
Извор: Центар за самостални живот особа са инвалидитетом
Србије

ЈКП „Дунав Велико Градиште“:
Резултати анализе воде
Ради спречавања узнемиравања јавности проношењем неистиних
информација од стране различитих појединаца и фејсбук група,
обавештавамо грађане да је према последњима анализама воде
Завода за јавно здравље Пожаревац од дана 29.08.2022. године
вода са водоизворишта „Јелак Смонице“ као и „Острово“ исправна
и здравствено безбедна за пиће и употребу, као и у претходном
периоду.
Извештајi о испитивању
Коментари извештаја о испитивању и мишљења о здравственој
безбедности
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

Компанија
НИС
расписује
конкурс у оквиру програма
„Заједници заједно 2022“
ПОДРШКА НАТАЛИТЕТУ И ОЧУВАЊУ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА
Водећи се идејом да је дугорочно улагање у здравље кључно за
квалитетан развоја друштва, компанија НИС расписује конкурс
„Заједници заједно 2022“ који је посвећен теми повећања
наталитета и очувању репродуктивног здравља. У ове сврхе, НИС
је издвојио средства у износу од 118,5 милиона динара за
подршку породицама у процесу вантелесне оплодње, као и за
набавку специјализоване медицинске опреме у циљу побољшања
услова за рад у здравственим установама. На овај начин,
компанија наставља са пружањем подршке установама које су од
виталног значаја за унапређење квалитета живота свих грађана
наше земље.
Програмом је обухваћено 13 локалних заједница: Београд, Нови
Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Пожаревац, Кикинда, Зрењанин,
Кањижа, Србобран, Житиште, Нови Бечеј и Велико Градиште.
Пријаве за овогодишњи конкурс програма „Заједници заједно“
почињу 17. јуна и трају до 26. августа текуће године, а сви
услови
и
пропозиције
налазе
се
на
сајту
https://www.nis.rs/zajednici-zajedno/. О пројектима који ће
бити подржани одлучује Комисија за избор пројеката, а
резултати конкурса биће објављени током октобра текуће године.
Додатна информација:
„Заједници заједно” је програм друштвене одговорности, који
компанија НИС реализује 14 година заредом у сарадњи са

партнерским општинама и градовима широм Србије. До сада је
путем овог програма, у циљу подршке развоју локалних заједница
уложено око 1,5 милијарди динара и реализовано више од 1000
пројеката. Од ове године списку партнерских градова и општина
придружује се и Велико Градиште, чиме НИС наставља да
проширује круг пријатеља и партнера међу локалним заједницима
у нашој земљи.
Осим тога, НИС под слоганом „Будућност на делу“ већ годинама
подржава пројекте од значаја за младе, улаже средства за
унапређење образовне инфраструктуре, популаризацију науке,
културе и уметности, доприноси побољшању услова за рад и
боравак у здравственим установама и установама социјалне
заштите и улаже средства за пројекте у области заштите животне
средине. Од 2009. године НИС је у те сврхе издвојио више од 4
милијарде динара.
Саопштење: НИС а.д. Нови Сад
Фото: НИС а.д. Нови Сад

Влада
хитне

донирала два возила
помоћи Дому здравља

Велико Градиште
Влада Републике Србије, у сарадњи са Министарством здравља, а
у оквиру пројекта „Хитан одговор Републике Србије на
Ковид-19“, определила је у овој години за Дом здравља Велико
Градиште два возила хитне помоћи, и то ТИП 1 (возило за превоз
пацијената за хемодијализу) и ТИП 2 (санитетско возило).
Др Љиљана Стевановић, директорка Дома здравља Велико Градиште,
изјавила је да је добијено санитетско возило опремљено
медицинским апаратима и пратећом опремом најновије генерације,
између осталог дефибрилатором са монитором за праћење виталних
функција пацијената, ЕКГ апаратом и аспиратором, што омогућује
да се транспорт најугроженијих пацијената на додатну
дијагностику или лечење из Дома здравља Велико Градиште у
друге референтне здравствене установе у Србији обави у
потпуности безбедно и квалитетно.
Што се тиче превоза пацијената на дијализу у најближи
дијализни центар у Општу болницу Пожаревац, биће далеко
квалитетнији и удобнијем у конфорном и климатизованом
савременом возилу.
Фото: ДЗВГ

Велико Градиште укључено у
програм подршке родитељству
Општина Велико Градиште, поред још 27 општина и
градова,
укључена је у програм подршке родитељству кроз пројекат
“Подршка подстицајном родитељству“ који спроводи Уницеф уз
подршку Владе Републике Србије и ЛЕГО фондације.
Како се наводи на сајту Министарства за бригу о породици и
демографију, од 46 приспелих пријава одабрано је двадесет осам
пријава за улазак у другу фазу програма, који се у првој,
пилот фази показао као веома успешан.
Општина Велико Градиште на конкурс је поднела пријаву за
стручно-саветодавну подршку локалним самоуправама за ширење
добрих политика и пракса, заједно са Центром за социјални рад,
Домом здравља и Предшколском установом.
Приликом избора учесника и доношења одлуке истакнуто је да је
овакав одзив општина на јавни позив добар знак повећаног
интересовања за програме популационе политике, и програме
подршке раном развоју деце као и усмеравању ка позитивном
родитељству али и сигуран показатељ подизања свести о значају
локалних активности у промени демографске слике Србије.

Извор: Ministarstvо za brigu o porodici i demografiju; Општина
Велико Градиште

Одржана завршна конференција
пројекта
прекограничне
сарадње „Заједнички приступ
поједностављивању
ране
дијагнозе
и
лечења
рака
штитне жлезде код популације
у партнерском подручју“
У петак, 11. фебруара, у Великом Градишту одржана је завршна
конференција у оквиру пројекта прекограничне сарадње под
називом „Заједнички приступ поједностављивању ране дијагнозе и
лечења рака штитне жлезде код популације у партнерском
подручју“ који се у предходне две и по године реализовао у
оквиру INTERREG IPA програма прекограничне сарадње РумунијаСрбија 2014-2020, у сарадњи Градске болнице Темишвар и Дома
здравља Велико Градиште.
Ова активност је трећа у низу ове недеље, након радинице која
је била посвећена анализи резултата, одржаној у понедељак, и
форума са циљем представљања двогодишње анализе и међусобне
размене информација са корисницима услуга и колегама који је
одржан у четвртак.
Укупна вредност пројекта је 1.038.305 евра за оба партнера, од
чега су бесповратна средства ЕУ 882.559 евра.

Општи циљ пројекта је да се заједницама са обе стране границе,
кроз повећан приступ ефикасним медицинским услугама уз рану,
модерну дијагностику и тренутно лечење рака штитне жлезде
побољша квалитет живота.
Набавком планиране опреме, у наредном периоду сви становници
подручја која покривају ова два здравствена центра ће моћи у
оквиру рутинског превентивног прегледа да ураде и ултразвук
штитне жлезде, а све у циљу адекватног раног откривања
евентуалних здравствених проблема.

Бронзана
плакета
шампион
солидарности уручена општини
Великом Градиште
Општини Велико Градиште данас је у градском здању уручена
бронзана плакета Шампион солидарности за успешно учешће и
највећи број давалаца крви у Зимској кампањи 2021. године
Института за трансфузију Србије.
Како је навела директорка Института, др Весна Мијуцић, ова
општина, која већ годинама уназад осваја различита признања

везана за добровољно давалаштво крви, добитник је бронзане
плакете у кампањи у којој је учествовало 39 градова и општина,
са око 4.300 давалаца крви.
Она је истакла и да је пандемија ковида направила велике
тешкоће у прикупљању довољних резерви крви, али и да је
охрабрујуће то што је прошле године на територији Републике
Србије прикупљено 190 јединица крви, што је више него у 2020.
години, као и да су грађани Великог Градишта прошле године
дали 30 одсто јединица крви више у односу на 2020. те да је
тај ниво већи од просека Републике Србије. Уједно, Мијуцић је
захвалила и Црвеном крсту Велико Градиште на постигнутим
резултатима.
Примивши признање, заменик председника општине Слађан Марковић
рекао је да Градиштанци, заједно са Црвеним крстом који се
труди да организација прође у најбољем реду, и поред четири
редовне кампање траже начин да направе још једну ванредну што
је допринело овом признању.
“Ја сам поносан на моје Градиштанце, ова бронзана плакета је
плакета коју су, у ствари, они завредели. Још сам поноснији, с
обзиром да смо две године у години пандемије, да они
препознају значај давалаштва крви у тешким временима и да су
одржали континуитет и поред свих непогода које су нас
снашле.“, рекао је Марковић, додавши да ова награда обавезује
на још боље резултате.
Марковић је овом приликом упутио молбу свима да се прикључе
кампањи и да дају крв и онда када то није потребно само
њиховим најближима.

Апел
за
превенције

поштовање

мера

Општина Велико Градиште упућује апел грађанима и привредницима
за поштовање прописаних мера превенције због погоршања
епидемиолошке ситуације настале ширењем заразне болести
COVID-19.
Неопходно је придржавање општих и посебних мера заштите како
би се осигурала безбедност грађана, запослених, корисника
услуга и других лица.
Нарочито је важно да се на јавним местима као и при обављању
посла и радних активности обезбеди:
– поштовање физичке дистанце,
– употреба личне заштитне опреме – маске,
– појачана лична хигијена и хигијена простора.
Поштовањем прописаних мера штитимо себе и друге.

