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На основу члана 11 Одлуке о оснивању Установе Дечији центар Ниш (,,Службени
лист Града Ниша, бр.112/2018-пречишћен текст) и члана 28. Статута Дечијег културног
центра Ниш, број 988 од 30.11.2018.године
Управни одбор на седници одржаној _.01.2019.године доноси

ПРОГРАМ РАДА за 2019.годину

I УВОД
1.О оснивању
Установа је основана Одлуком o oснивању Дечијег културног центра Ниш (у даљем
тексту: Центар)
Седиште Центра је у Нишу ул. IX Бригаде број 10.
2.Делатност
Основна делатност Дечијег културног центра Ниш је рад уметничких установа (90.04 ).
Своје програмске активности Центар остварује кроз различите облике окупљања деце
и омладине, као и организацијом манифестација, концерата, трибина, такмичења, сусрета,
саветовања и сл.
Делатност Центра одвија се на следећим локацијама:
- простор у Чаиру ул. IX. Бригаде број 10
- простор на Булевар Немањића бр. 85

Допунске делатности:
-90.01- Извођачка уметност
-90.02- Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
-90.03- Уметничко стваралаштво
-93.29-Остале забавне и рекреативне делатности
-94.99- Делатност осталих организација на бази учлањења
-85.51- Спортско и рекреативно образовање
-85.52- Уметничко образовање
-58.11- Издавање књига
-58.19- Остала издавачка делатност

3. Структура Дечијег културног центра и запослени
Послови у Центру организовани су кроз рад следећих организационих јединица:
1. Служба финансијско-рачуноводствених послова
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2. Служба правних и општих послова
3. Служба културно-образовних и рекреативних послова
Запослени су распоређени на 30 радних места са 44 извршилаца. Тренутни број
запослених је 43.
Утврђивањем организационих јединица и радних места у оквиру истих обезбеђује се
правилна подела рада, а у зависности од потребе и процеса и организације рада.
Органе Дечијег културног центра Ниш, поред директора чине Управни одбор и
Надзорни одбор.

II РЕСУРСИ
Дечији културни центар Ниш налази се у улици 9. бригаде бр.10 у парку Чаир. Основана је
31.10.1948. године као Пионирски дом „Станко Пауновић“.Укупна површина зграде износи
900 квадрата. Зграда поседује:
-четири учионице
-ликовни атеље
-три музичка кабинета
- музички студио/ глува соба
-балетска сала
- главна сала- за одржавање програма и представа
-три канцеларије
-чајну кухињу
-четири атријума
-тоалети за децу (3)
-тоалети за одрасле (3)
-помоћне просторије
Музички кабинети опремљени су музичким инструментима. Сале и кабинети
компјутерима и осталим училима. Балетска сала опремљена је справама и реквизитима
намењена делатности којом се Центар бави.
Поред овог простора Центар је корисник простора на Булевару Немањића 85. У том
простору одвија се настава креативних радионица намењена деци узраста од 3-6 година.

III ПЛАН АКТИВНОСТИ
1. Преглед програмских активности Центра
Дечији културни центар Ниш основан је пре 70 година са циљем да унапређује
стваралачке способности деце и младих кроз различите културне садржаје.
Програм рада Установе, заснован је на неговању културних, образовних, традиционалних
вредности и подстицају на исте, са препознатљивим циљем да децу усмеримо и одгојимо као
друштвено-одговорне појединце. Подвлачећи садржаје који подстичу машту, креативност и
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истраживачки афинитет сваком учеснику приступамо као појединцу, водећи рачуна о
његовим потребама, могућностима и жељама.
Центар негује традицију, васпитно-образовног рада и делатности из области културе.
Методика образовног рада подразумева примену наставних метода, прилагођених сваком
полазнику понаособ. Када је у питању рад у групама, руководимо се идејом да је сваки
појединац и ученик и сарадник, тако да имамо по узрасту мешовите групе, што даје добре
резултате у раду, јер се делом ослања на облике вршњачке едукације.
У свом васпитном раду Установа Дечији центар негује сарадњу са родитељима или
старатељима својих полазника.Укључивањем целе породице у креативни рад подстичемо
упознавање сензибилитета и интересовања деце, учвршћивање међусобних односа и
подстицање и усмеравање на развијање њихових афинитета и талената.
У оквиру културно-образовног рада Установа Дечији културни центар ће и у 2019. години
највише пажње посветити дечијем стваралаштву и њиховом ангажовању.
У претходних неколико година литерарни конкурс „Радовићев венац“ je добио
међународни карактер. На конкурс су пристизали радови из Македоније и Босне и
Херцеговине. У плану је штампање Зборника дечијих радова као и његова промоција кроз
различите врсте трибина, радионица и књижевних вечери. Као и интензивна сарадња са
школама, чији су се ученици у великом броју одазвали на поменути конкурс (пристигло је 295
радова).
У овој години наши полазници, али и сви посетиоци наших програма имаће прилику и да
се упознају са различитим музичким жанровима, а предност ће свакако имати млади и
најмлађи извођачи, тако да ће се кроз концертну активност представити превасходно
полазници наших секција и радионица, као и ученици нижих и средњих музичких школа.
У сарадњи са спортским клубовима, основним и средњим школама, Дечији центар ће
радити на развоју и промоцији спорта кроз организацију спортских и рекреативних садржаја
намењених различитим узрастима. Наставићемо са учешћем на свим спортским
манифестацијама које се организују на територији нашег града.
Као и свих претходних година бавићемо се и хуманитарним радом, организовањем
програма и манифестација са циљем да помогнемо и развијамо свет код деце о важности
хуманитарног рада. У исто време наставићемо са увођењем погодности за похађање секција
деци која су у статусу неке од социјалних категорија за које смо и предвидели одређене
попусте.
Медијска промоција и интернет кампања биће у најужој сфери нашег деловања, како
би се обезбедила адекватна промоција и скренула пажња јавности на рад и разноликост
секција и радионица које негујемо.
Посебну пажњу посветићемо процесу инклузије деце која се на неки начин издвајају од
својих вршњака било у друштвено-социјалном, развојном, емоционалном, психолошком или
неком другом смислу. Планирано је учешће на семинарима и едукацијама посвећеним овој
теми, ради боље обуке сарадника за рад са овом децом.
Поред сталних корисника, који свакодневно похађају неку од секција, Установа организује
и друге активности. Радионице и манифестације различитог карактера, које су намењене свој
деци Ниша, а одвијају се за време распуста.
Опремање простора, осавремењивање опреме за рад, едукација сарадника за писање
пројеката и сарадња са организацијама које нуде могућост пројектног финансирања део су
наших интересовања и у наредној години.
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Нови, атрактивни и за децу примамљиви програми, поред традиционалних, које већ
годинама уназад реализујемо, биће саставни део рада Установе у наредном периоду. У вези са
тим, у календар наших сталних активности уврстићемо и нове манифестације.
Планирамо да наставимо сарадњу са свим школама, хуманитарним организацијама,
удружењима и свима онима са којима смо успоставили успешну сарадњну у претходном
периоду.
Такође, бавићемо се и другим садржајима везаним за едукацију деце и родитеља,
организовањем предавања, радионица. Кроз активности као што је посета школама,
библиотеци, музеју и другим институцијама културе и упознавање деце са радионицама и
програмима Дечијег центра, како би што већи број деце био обавештен о нашим
активностима.

3..Планиране манифестације

Приказ програма рада дат је према календару одржавања:
Јануар
-

Божићни шаховски турнир
Вече гитаре,клавира и соло певања
Светосавска академија

Фебруар
-Програм за време зимског распуста „ Зимске чаролије“.
Бесплатне радионице:
- Примењена ликовна радионица
- Радионица спорта
- Дан Установе - Свети Симеон Мироточиви - Слава Дечијег културног
центра
- Ликовни конкурс „Дечије ликовно стваралаштво“
Март

Април

-

''За маме и остале даме'' (програм поводом 8. Марта)

-

Обележавање дана књиге за децу-програм младих књижевних уметника

- Ускршње радионице
- Светски дан планете Земље
- „Наук није баук“
- Фестивал игре
Maj
-

Спортски дан
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-

„ Сусретања“- Дан породице
Ноћ музеја
Макетарско државно првенство
9. мај – Црвени Крст
У сусрет Мајској песми – програм музичке секције
Фестивал „Мајска песма“

-

„Сусретања“
Фестивал „Позитивни“
Завршни програми свих секција
Светски дан музике
„Сретања“

-

Интрни часови креативних радионица Дечијег центра

Јун

Јул и Август
- Лето у Чаиру, сваке вечери пет дана у недељи на платоу испред Дечијег центра
одвијају се програми различитог садржаја и за различите узрасте: игре без граница, караоке,
позоришне представе, концерти, дружење са књижевницима и глумцима... Сви такмичарски
програми доносе учесницима бројне награде.
Кроз ове програме током два месеца прође више хиљада посетилаца.

Септембар
-

Упис нових чланова – Отворена врата
Европска недеља мобилности
Светски дан без аутомобила
„ Сусретања“
„Сретања“ – „ У славу гроздоберу“

Окотобар
- „Дечја недеља“ је прва недеља у октобру.У току ове недеље деца Дечијег
центра свакога дана биће домаћини деци из сродних установа и заједнички ће организовати
ликовне и музичке радионице, спортска такмичења и завршну приредбу. Победничка песма са
фестивала композиције за децу „Мајска песма“ учествује на манифестацији „Радост Европе“.
Такође ће бити организоване радионице са родитељима.
- Радионица са лишћем
- „ Поврћијада“
- -„Стоп-сви на спорт!“
- Трка за срећније детињство
- Сусрет са песником
- Интерни часови креативних радионица Дечијег центра
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Новембар
-

''Сусретања'' – програм деце литерарних стваралаца
Дани Вука Караџића
Маскенбал
Светски дан детета- маскенбал

-

Литерарни конкурс „ Радовићев венац“

Децембар
-

„Сусретања“
Новогодишњи концерт
Новогодишњи програм

Поред ових програма биће организована различита гостовања, а Дечји центар биће
учесник свих градских манифестација на које буде позван. такође ће бити организовано
учешће у радио и ТВ програмима, а током свих већих манифестација организоваће се
дружење учесника.
Једини програм који се делимично финансира из буџета је Фестивал композиција за
децу „Мајска песма“ који ће ове године бити одржан по 44.пут.
За 2018.годину планирамо повећање броја корисника наших секција. Школску
2017/18.годину започели смо са 300 полазника на месечном нивоу. Намера нам је да тај број
увећамо и на томе активно радимо.
4.Остале активности
2.Рад секција
Секције су осмишљене тако да прате интересовања и потребе деце и младих, као и
могућности коришћења њиховог слободног времена. Број полазника у оквиру секција је
варијабилан. Укупан број деце који су полазници наших секција на месечном нивоу је 300,
што не укључује децу која су део програма и манифестација.
У 2018. години радиће следеће секције:
- Предшколски програми (креативне радионице, играонице)
- Музичке секције (школе клавира, хармонике, синтисајзера, гитаре, соло
павања, солфеђа, и хор)
- Дечије и омладинско позориште
- Позориште лутака
- Школа страних језика (енглески и немачки)
- Ритмичка гимнастика
- Спортска секција
- Школа шаха
- Ликовне секције
- Моделарска секција
Предшколски програми ( креативне радионице)
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У оквиру ових програма раде креативне радионице (играонице) програми обухватају и
највећи број наших полазника.
У оквиру играоница деца стичу социјалне вештине, сазнања о околини и односима у
њој, знања из различитих области искључиво кроз игру. У оквиру играонице одвијају су
часови физичког васпитања. Превасходни значај ових часова односи се на корекцију хода,
правилно држање тела, координацију покрета, вештине скакања, хватања, бацања, гађања, уз
помоћ реквизита (струњаче, чуњеви, лопте, обручи). Кроз игру се остварује процес
социјализације, као и колективни дух који је веома битан за правилно формирање личности.
За музичке програме предвиђен је увод у музичко образовање, развијање склоности и
осећаја за ритам, истраживање музичког духа и талента. Упознавање са музичким
инструментима: клавиром, хармоником, гитаром, бубњевима... За оне са више интересовања
за ове активности, постоји хор који ће припремати дечије песме с којима ће наступати на
манифестацијама Установе. За најмлађе полазнике биће организовани падагошки концерти.
На часовима ликовног у оквиру играоница најмлађи имају могућност за упознавање
различитих материјала, за цртање и сликање на керамици, стаклу и другим несвакидашњим
материјалима, као и упознавање нових креативних техника. Радови ће бити приказивани на
интернету али и на изложбама које ће пратити веће манифестације Дечијег центра.
Креативне радионице раде на три различите локације у граду ( Чаир, Бул. Немањића,
Б.Брод), три пута у поподневним сатима по 2 сата и свакодневно у преподневним сатима у
трајању од 3 сата.
Музичке секције:
-Школа клавира
У свом раду обухвата полазнике:
• предшколског узраста, пре свега у циљу развијања љубави према музици, ритму
и слуху,
• школског узраста.
(настава се изводи по програму ниже музичке школе).

-Школа хармонике
Школа има за циљ савладавање технике свирања, а након тога солистичке и наступе у
оркестру хармоника. Ова школа ради по програму ниже музичке школе.
-Школа синтисајзера
Савремена кретања у области музике допринела су све већем интересовању за свирање
на овом инструменту, тако да је, од скромних почетака у оквиру школе хармонике, сада
прерасла у самосталну.

-Школа гитаре

9

Окупља полазнике школског узраста и радиће по програму ниже музичке школе. Врло
је атрактивна и стандардно има максималан број полазника. Спада у секције чија је
програмска активност богата и врло запажена.
У оквиру ове секције ради и школа рок гитаре, по програмима који су прилагођени
интересовањима и могућностима сваког полазника понаособ.

-Школа соло певања
Рад ће се заснивати пре свега на савладавању техничких вежби које су основ за
правилну поставку гласа, а избор програма вршиће се према узрасту деце и њиховим
могућностима.
Ова секција представља главног носиоца фестивала Мајска песма, сталне Градске
манифестације, али и свих других музичких програма.
-Солфеђо
Певање по нотама и музичка теорија допуна су инструменталном усавршавању и
потпуном музичком образовању. Часови ће се одржавати по програму ниже музичке школе.
Настава ће се изводити индивидуално, што није уобичајена пракса али је гаранција бољег
квалитета.
-Мали хор
Деца узраста од 3 до 6 година биће окупљена у оквиру хора на чијем ће репертоару
бити песме за децу, адекватно приређене за наступе предвиђене у оквиру програмских
активности Установе. Ипак, пре било каквих наступа, мали хор има за циљ да код деце негује
и развија радост заједничког музицирања и да онима код којих се примети посебна
способност, омогући даље развијање талента у оквиру неке од музичких секција.
Чланови музичких секција имају прилику да стечено знање провере на испитима у
Нижој музичкој школи у Алексицу где добијају сертификате за остварене резултате.
Дечије и омладинско позориште
Дечије позориште ће организовати рад деце узраста од 7 до 12 година (млађа група) и
од 12 до 18 година (старија група). У оквиру рада ове секције, неговаће се драмско
стваралаштво, рад на текстовима и драматизацији, развој и правилност говора, стилске вежбе,
пантомима, а уз то ће се и подстицати изражајност и осећајност, вежбе концентрације и
релаксације, сценски покрет, играње класичних, народних и модерних игара, увежбавање
певања и играња, савлађивање великих сценских целина (представа, игроказ, мјузикл,
академија) и реализоваће се рад на припремању полугодишње и годишње представе у складу
са узрастом полазника. Позориште ће своје представе изводити на сцени у Дечијем центру,
али и на другим сценама у граду.
Ова секција је носилац комерцијалног Новогодишњег програма намењеном
синдикалним и другим организацијама на основу којих Установа остварује сопствени приход.
Представе које припрема Дечије позориште у претходном периоду награђиване су на многим
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фестивалима и ван нашега града. Учесници су и у хуманитарним програмима намењеним
социјално-угроженим категоријама и деци којој је потребна помоћ.
Позориште лутака
Намењено је деци предшколског и млађег школског узраста. Развија креативност на
различитим пољима тако што деца учествују у одабиру или осмишљавању текста, сама
креирају и праве лутке и изводе представу. План нам је да и у овој секцији повећамо број
деце како бисмо их касније усмерили на секције: Дечије позориште и Литерарни клуб.

Литерарни клуб „Душко Радовић“
Клуб ће се бавити подстицањем и неговањем литерарног стваралаштва деце,
неговањем говорне и писане културе језика и њиховом презентацијом и афирмацијом у
јавности.
У оквиру активности клуба предвиђена је промоција књига, учествовање на
конкурсима и такмичењима, објављиваље најбољих радова у часописима и организовање
гостовања познатих писаца и песника за децу.
Клуб је домаћин сусрета младих литерарних стваралаца нишких основних школа под
називом ''Сусретања'' и организатор литерарног конкурса „Радовићев венац“.
Школа страних језика
Настава енглеског језика ће се организовати према посебним програмима,
а такође и према програму за основну школу. Групе ће бити формиране према предходном
знању и узрасту
полазника, са завршним јавним наступом. Због интересовања рад школе
проширен је на немачки језик.
Енглески језик уведен је у све предшколске групе. Актуелно је познавање немачког
језика па смо у складу с тим увели индивидуалну и групну наставу намењену савладавању
овог језика.
Ритмичка гимнастика
Ова секција окупља највећи број полазника. Истичемо неопходност оваквог вида
активности за децу, која већи део времена проводе седећи. Правилно изражавање кроз покрет,
ход и игру, као и увођење реквизита (чуњеви, лопте, траке, обручи) омогућава веома
атрактивне јавне наступе, који привлаче велику пажњу.
Рад се одвија у различитим старосним групама, а обухваћена су деца од 4 до 12 година.
Спортска секција
Окупљаће децу узраста од 3 до 6 година. Поред развијања различитих физичких
способности, упознаје децу са основама појединих спортова. Посебан сегмент рада посвећен
је корективној гимнастици. Промоција и повећања броја деце који похађају ову секцију
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одвијаће се у оквиру свих спортских и јавних манифестација у којима Установа Дечији
центар узима учешће.
Школа шаха
У сарадњи са основним школама и специјализованим шаховским организацијама и
институцијама организоваћемо појединачна и школска такмичења, симултатанке, као и
предавања на ову тему. Ова секција домаћин је традиционалног Божићног шаховског турнира,
јединственог у Србији. Планирамо повећање броја корисника у овој секцији.
Ликовна секција
Рад у ликовном атељеу одвијаће се у оквиру ликовне секције али и кроз различите
радионице које ће бити организоване у трајању од 1 до 3 месеца са циљем да деци различитог
узраста али и одраслима омогући савладавање различитих техника (декупаж, витраж, израда
накита, сликање итд. )

Групе ће бити формиране на основу узраста деце и то на следећи начин:
• Предшколски узраст од 4 до 7 година: упознавање са основним ликовним
принципима: композиција, мешање боја, светло и сенке, а све то кроз цртање
сликање и моделовање;
• Нижи школски узратс од 7 до 10 година: упознавање различитих материјала,
сликање на керамици, стаклу, текстилу, цртање и сликање;
• Виши школски узраст од 11 до 15 година: цртање и сликање по моделу, мртва
природа, упознавање са перспективом и материјалом (тврдо, меко), светло,
сенка, и ток линије;
• Група која се припрема за упис у Уметничку: школу-цртање по моделу, сликање
мртве природе, и моделовање;
• Група одраслих
У оквиру атељеа полазници ће радити и на осмишљавању и изради сценографије за
различите програме Дечијег центра.
Моделарска секција
У оквиру ове секције најзаступљенија је бродомоделарска радионица.
Бродомоделарска радионица бавиће се обуком полазника у градњи основних и
такмичарских модела. У свом раду користиће најновија техничка достигнућа и модерне
материјале, и употребљаваће специјалне алате како би ученици-такмичари успели да изгарде
врло сложене моделе бродова и чамаца, те да се као такви појаве као успешни такмичари на
регионалним и републичким такмичењима.
У оквиру ове радионице, полазници ће радити на програму под називом ''TEIFOC'',
који подразумева еколошки потпуно природне материјале и на посебни начин развија
креативност код деце.
Поред бродомоделарства, увешће се такође и рад са полазницима у секцијама
аутомоделарство и ракетно моделарство, као и рад (пројектовање) на рачунару.
Тенденција је да се у рад моделарске секције укључе полазници млађег узраста, уз
примену за њих адекватних материјала.
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Трибине и сусрети
Планира се организовање предавања, трибина и сусрета са темама
различитих области и рада, уз гостовање стручњака.

из

Психолошко саветовалиште
Осмишљено је као помоћ у прилагођавању најмлађих полазника Дечијег центра. Своју
неопходност показало је и захваљујући томе што у Дечији центар све чешће бивају упуће
деца са неким од развојних и говорних проблема или потешкоћа. У оквиру саветовалишта
ради школа за родитеље.
Радионице
Поред секција које раде током целе школске године, биће организоване радионице у
трајању од једног до три месеца, у зависности од области. И то радионице у току
зимског,ускршњег и летњег распуста.

5.Сарадња са другим установама и организацијама
Установа Дечији центар Ниш ће у 2018. години тежити остварењу сарадње са
организацијама и установама која се баве васпитно-образовним и културним делатностима,
пре свега ради размене искустава и унапређења програмских садржаја.
Планирана је сарадња са:
• Друштвом уметника „Слава“
• Француским институтом у обележавању Међународног дана музике
• Колом српских сестара у обележавању Плаве недеље
• Организацијом Црвени крст: у обележавању Дана Црвеног крста у виду целонедељних
манифестација и „Трке за срећније детињство“ чији су најмлађи учесници чланови
наших секција.
• сарадња са Руским клубом у обележавању „Масленица“, руским традиционалним
празником који промовише руску традицију и подстиче учвршћивање руско-српског
пријатељства уз подршку Руско-српског хуманитарног центра који се налази у нашем
граду.
Планиран је и наставак сарадње са:
• гимназијом „Светозар Марковић“ на фестивалу „Наук није баук“.
• учешће на манифестацији „Ноћ музеја“ у сарадњи са Галеријом севремене ликовне
уметности.
• учешће на Међународној трци мира у организацији Црвеног крста Ниш.
• партнерској организацији: Макетарско државно првенство са удружењем макетара,
Наредник Михајло Петровић.
• сарадња са црквено-играчким ансамблом „Бранко“ на манифестацији „Радост Европе“.
• сарадња са Управом за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша на
манифестацији: „Европска недеља мобилности“ и „Дан без аутомобила“.
13

•
•
•
•

сарадња са Спортским савезом и Полицијском управом Града Ниша на манифестацији
„Стоп, сви на спорт!“ .
учешће на фестивалу „Позитивни“ у организацији друштвено-одговорне компаније
„IDEA“.
сарадња са Установом „Мара“ кроз низ хуманитарних акција које смо организовали за
њих.
Сарадња са основним школама на ликовном и литерарном конкурсу.

6.Реализација програма кроз посебне пројекте
Дечији центар Ниш ће у 2018. години кроз посебне пројекте радити на осмишљавању и
презентацији стваралачких способности деце која спадају у различите групе са посебним
потребама и интересовањима и тако још једном показати и едукативну и хуманитарну
компоненту своје делатности.
Наставићемо сарадњу са:
• Невладином организацијом „Отворени клуб“ који се бави инклузијом деце са посебним
потребама.
• Удружењем деце са аутизмом у оквиру „Плаве недеље“ и других манифестација које
ово удружење организује кроз пројектно финансирање.
• Планиран је наставак сарадње са Уметничком школом Ниш као партнерима на
пројекту „Art&fun“ намењеног деци старијих разреда основних школа.
• Планира се наставак сарадње са удружењем „АзБуки“ који се бави промоцијом дечијег
стваралаштва у пројекту обележавања Међународног дана мехурића.
• Наставак сарадње са удружењем „Еколенд“ са којим смо и у претходној години имали
сарадњу у оквиру пројекта „ Дечији еко фестивал“

IV УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Приоритети Установе у 2018. години су: доступност наших програма што већем броју
корисника, обезбеђивање средстава за адекватно функционисање, обнова основних средстава
за рад, медијска промоција и сарадња са другим установама у граду и републици.
Имамо могућност да своје програме скоро тренутно прилагодимо потребама које се
јављају током године. Па у вези са тим планирамо да манифестације, радионице и концерте
организујемо на отвореном простору и у деловима града који су у том тренутку актуелни за
суграђане и посетиоце града, како бисмо показали које активности постоје у самој Установи и
на тај начин привукли потенцијалне кориснике. С тиме смо већ започели у претходној години
организовањем креативних радионица приликом уписа деце у школску 2017/18. Што је
допринело и већем броју уписане деце.
У 2017.години повећали смо приходе од чланарина у односу на претходне године.
План нам је да тај износ задржимо на истом нивоу и у наредној години.
Циљ нам је да увођењем нових секција и програма на основу интересовања,
комплекснијом програмском делатношћу, повећањем броја корисника, опремањем просторија
савременим наставним средствима и пре свега радом кроз игру и забаву остваримо план који
смо предвидели за ову годину.У том смислу у 2018. години тежићемо ка томе да што већи
број деце и програма представимо и ван нашег града и државе. То смо делимично покренули и
у претходној години расписивањем литерарног конкурса „Радовићев венац“ на којем су
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учешће узели и ученици основних школа ван нашег града и државе. За ову годину планирано
је и расписивање ликовног конкурса са истим циљем.
Поред свакодневног рада у оквиру секција, организовања програма и манифестација,
намера нам је и стална едукација запослених у циљу пружања услуга које корисници наших
услуга и очекују пружајући нам поверење свих ових година.
Планирана је обнова дечјих тоалета, зидних и подних облога уз остале текуће
поправке и опремања простора.
За 2018.годину нисмо планирали запошљавање нових радника. Претходних година
број запослених смањен је са 52 на 44 што је у складу са одлуком о максималном броју
запослених. Сматрамо да је то оптималан број запослених с обзиром на чињеницу да
Установа своју делатност обавља на три локације.
И поред наслеђених обавеза из претходних година, које се у највећој мери односе на
судске спорове са бившим радницима, планирамо да и у 2018.години наставимо са
повећањем броја корисника и повећањем сопствених прихода како бисмо оправдали
традицију дугу седам деценија и потврдили слоган под којим радимо: Дечији центар-најлепше
место за одрастање.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
_________________________
Марија Стојковић
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