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  На основу члана 11 Одлуке о оснивању Дечијег културног центра 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  

 

  

 

 

3. Структура Дечијег културног центра и запослени 

 

Послови у Центру организовани су кроз рад следећих организационих јединица: 

 

1. Одсек за културне програме и манифестације 

2. Одсек финансијско-рачуноводствених послова 

3. Одсек правних и општих послова 

 

Запослени су распоређени на 19 радних места са 44 извршилаца. Тренутни број 

запослених је 42. 

 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, поред директора чине Управни одбор и Надзорни 

одбор. 
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II РЕСУРСИ 

  

          Дечији  културни центар налази се у улици 9. бригаде бр.10 у парку Чаир. Основан 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 

-четири 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 

намењеним делатности којом се Центар бави. 

      Поред овог простора Центар је корисник простора на Булевару Немањића 85. У том 

простору одвијају се креативне радионице намењене деци узраста од 3-6 година.  

   

        

III ПЛАН АКТИВНОСТИ 

 

1.Преглед програмских активности Центра 

 

Дечији културни центар Ниш основан је 31.10.1948 године са циљем да унапређује 

стваралачке способности деце и младих кроз различите културно-уметничке садржаје.  

Кроз епохе Центар је мењао своје седиште, као и име установе спајањем са другим у већој 

или мањој мери сродним установама, али је увек у средишту свог рада имао децу и њихова 

интересовања. 

 Дечији културни центар је централна установа културе у граду када су у питању  

програми за децу, која на непосредан начин, директно врши комуникацију са децом и 

младима реализујући креативне, савремене и интерактивне програме, који прате 

интересовање деце и младих истражујући и откривајући њихове потенцијале у свим 

областима културе, образовања и спорта.  

Програм рада Центра заснован је на неговању културно-уметничких и васпитно-

образовних  вредности и подстицају на исте, са препознатљивим циљем да децу усмеримо и 

одгојимо као друштвено-одговорне појединце. Подвлачећи садржаје који подстичу машту, 

креативност и истраживачки афинитет сваком учеснику приступамо као појединцу, водећи 

рачуна о његовим потребама, могућностима и жељама. У оквиру културно-уметничког рада 

Центар ће у 2019. години највише пажње посветити дечијем стваралаштву и њиховом 

ангажовању. Посебну пажњу привлаче програми које посебно истичемо, као што су: 
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„МАЈСКА ПЕСМА“- ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕ МУЗИКЕ 

 

Центар је оснивач и организатор Фестивала дечије музике „ Мајска песма“ који ће се у 

2019. години одржати по 45.пут. Извођачи су деца школског узраста од 8-15 година, а 

композиције које се могу наћи на фестивалу морају бити премијерно изведене. До сада је 

изведено преко 800 композиција, међу којима су неке постале антологијске,а нека од имена 

аутора су: Радослав Грајић, Раде Радивојевић, Јован Адамов, Ненад Илијић, Миња Марковић. 

Свој допринос дали су и Војкан Борисављевић, Миња Субота, Драган Нуне Николић и многи 

други. Фестивал „Мајска песма“ је једина манифестација од значаја за Град Ниш која је 

намењена деци и чији су они непосредни учесници. 

 

 

БОЖИЋНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 

 

„Божићни шаховски турнир“ је манифестација која се одржава више од две деценије у 

Дечијем културном центру. За 2019.годину је предвиђено одржавање 23.турнира за кадете и 

омладинце до 20 година. Домаћин и организатор овог турнира је школа шаха Дечијег 

културног центра. Школа шаха постоји од самог оснивања Центра, а њени полазници су 

освојили велики број медаља, како на домаћим, тако и на међународним такмичењима. 

 

 

„БОЈЕ МОГ ДЕТИЊСТВА“-ЛИКОВНИ КОНКУРС 

 

Центар је организатор ликовног конкурса под називом: Дечије ликовно стваралаштво 

„Боје мог детињства“. До сада су реализована три конкурса. Радове су слали ученици 

основних школа са територије целе републике. Штампан је каталог и одржана је изложба у 

оквиру манифстације „Ноћ музеја“. Расписивање конкурса је планирано за почетак другог 

полугодишта јер је конкурс намењен деци тог узраста. Промоција католога и изложба радова 

биће организована у оквиру међународне манифестације „Ноћ музеја“. Тема конкурса је у 

складу са темом ове манифестације. 

 

„РАДОВИЋЕВ ВЕНАЦ“-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

 

„Радовићев венац“ је основан почетком 80.година прошлог века са једном идејом да се 

подстакне књижевно стваралаштво код ученика основних школа. Први зборник литерарних 

радова штампан је 1993.године и наредних година је објављено још три броја од чега је један 

двоброј. Затим је уследила пауза до 2000.године када је објављен следећи број. Дугих 16 

година конкурс „Радовићев венац“  није био реализован. Наредни конкурс реализован је 

2016.године и од тада је уврштен у програм рада и реализује као стална манифестација. 

У претходним годинама литерарни конкурс „Радовићев венац“ je добио међународни 

карактер. На конкурс су пристигли радови из целе републике, Македоније и Босне и 

Херцеговине. За 2019. годину у плану је покретање дечије књижевне колоније у којој би 

учествовали лауреати „Радовићевог венца“. 

 

„СУСРЕТАЊА“ 
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Програм „Сусретања“ реализује се у Дечијем културном центру дуже од две деценије. 

Замишљен је као сусрет ученика две или више основних школа које на одређену тему 

приказују своја културно-уметничка остварења. За 2019. годину планирана су четири  

„Сусретања“. 

ЛЕТЊИ ПРОГРАМ 

 

Летњи програм „Лето у Чаиру“ одржава се сваког лета на платоу испред Центра 

последњих 20 година у трајању од скоро два месеца. Сваког радног дана током распуста деца 

имају прилику да уживају у програму Дечијег културног центра кроз низ концерата, 

песничких вечери, трибина, спортских такмичења, радионица. Овај по садржају и дужини 

(броју дана) јединствени програм у граду често се реализујеи на другим локацијама како би 

био доступан свој деци. 

 

ДЕЧИЈА НЕДАЉА 

 

 Према конвенцији Уједињених нација за „Дечију недељу“ проглашена је прва недеља 

октобра усвојивши Декларацију о правима детета, доказавши спремност да се посвети 

посебна пажња најмлађим становницима Земље. Брига о деци добија шездесетих година 

посебно место у стандарду. Године 1961. први пут је организована манифестација посвећена 

„Дечијој недељи“ и том приликом су деца осликавала паное на оградама градилишта „Дома 

синдиката“ у Нишу. 

Форму и трајање од 7 дана какву има и данас ова манифестација је добила 1969. године. За 

2019. годину планиране су представе, концерти, ликовне, музичке и спортске радионице. 

 

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, 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 свест код деце о важности 

хуманитарног рада. У исто време наставићемо  са увођењем погодности за похађање програма 

и манифестација за децу која су у статусу неке од социјалних категорија за које смо и 

предвидели одређене погодности. 

 Медијска промоција и интернет кампања биће у најужој сфери нашег деловања, како 

би се обезбедила адекватна промоција и скренула пажња јавности на рад  Центра и 

разноликости програма и радионица које организујемо.  

Поред сталних корисника, који свакодневно похађају неку од секција, Центар ће имати 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 програма рада 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 и трибина. Кроз активности као што је посета школама, 

библиотеци, музеју и другим институцијама културе и упознавањем деце са радионицама и 

програмима Дечијег културног центра, како би што већи број деце био обавештен о нашим 

активностима.  

  

План активности према календару одржавања: 

 

  Јануар 

-Божићни турнир у шаху 

Овај турнир јединствен је у Србији по томе што означава почетак шаховске Нове године и 

симболично је повезан са најрадоснијим хришћанским празником. Овај турнир биће 

традиционално организован по 23 пут. 

 У сарадњи са основним школама и специјализованим шаховским организацијама и 

институцијама организоваћемо појединачна и школска такмичења, симултатанке, као и 

предавања на ову тему.  

- Вече гитаре, клавира и соло певања 

Програм ће извести чланови школе музичких секција Дечијег културног центра. 

Концерт је намењен свим љубитељима класичне музике и представља избор из музичког 

програма који чланови наших секција обрађују у току године. 

- Светосавска академија 

Учесници ове манифестације су деца предшколског узраста  која први сусрет са 

културним наслеђем стичу у оквиру креативних радионица Центра. Програм је замишљен као 

музичко-рецитаторки наступ. 

                      

                     

Фебруар 

         -Програм за време зимског распуста „ Зимске чаролије“:  

 Примењена ликовна радионица 

 Радионица спорта 

 Драмска радионица 

 

Рад у ликовном атељеу одвијаће кроз различите радионице са циљем да деци 

различитог узраста, али и одраслима омогући савладавање различитих техника (декупаж, 

витраж, израда накита, сликање итд. ). 

Радионица спорта у оквиру зимског распуста замишљена је као такмичење у стоном 

тенису и пикаду.  

 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 радионице 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 
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певања и играња, савлађивање великих сценских целина (представа, игроказ, мјузикл, 

академија) и реализоваће се рад на припремању представе у складу са узрастом полазника. 

Позориште ће своје представе изводити на сцени у Дечијем центру, али и на другим сценама у 

граду.  

 

-Свети Симеон Мироточиви - Слава Дечијег културног центра  

У обележавању овог  верског празника учествују чланови музичких секција и дечијег 

позоришта, као и најмлађи чланови кративних радионица. Програм је у духу традиције. 

 

     

Март 

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

Програм нјмлађих чланова креативних радионица.  

- Осмомартовски концерткласичне музике за децу школског узраста 

Концерт је намењен деци школског  узраста, а извођачи су ученици и студнти 

музичких образовних установа. 

- „Сусретања“ ( Дан пролећа) 

Манифестација је замишљена као сусрет двеју основних школа који ће представити 

своје књижевно, драмско и музичко стваралаштво на тему пролећа. 

 

Април 

 

- Обележавање дана књиге за децу-програм младих књижевних уметника 

Промоција књиге дечијег књижевног стваралаштва. 

  - Ускршње радионице 

 Ликовне радионице на којима ће се израђивати ускршња декорација. Радионице су 

намењене деци и одраслима. Замишљене су као заједнички рад целе породице кроз низ 

радионица. Манифестацију ће пратити пригодан музички програм. 

  - Светски дан планете Земље  

 Учесници су деца креативних радионица, која припремају музичко сценски програм уз 

учешће на едукативним радионицама из области очувања и заштите планете Земље. 

  -  Фестивал игре 

 Другу годину за редом облежићемо Дан игре. 

Упретходној години у обележавању овог дана учествовало је 12 плесних клубова. За 2019. 

годину планирамо већи број учесника. Програм ће се одржати на платоу испред Дечијег 

културног центра. 

 

Maј 

-    Дан породице-15.мај 

Културно-уметнички и рекреативни програм замишљен је као учешће свих чланова 

породице у ликовним и рекреативним радионицама које ће се одржати у чаирском парку. 

Планирано је учешће спортских  и плесних клубова, музичких група, хорова,ансамбла, 

песника и удружења која се баве неговањем традиционалних  и породичних вредности. 

- Ноћ музеја 

У оквиру ове манифестације у Дечијем културном центру биће организована изложба 

дечијих радова који су учествовали на ликовном конкурсу Дечије ликовно стваралаштво „Боје 

мог детињства“. Биће штампан каталог и додељене награде, а изложбу ће употпунити музички 
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програм. Наступиће прошлогодишњи извођачи са Фестивала „Мајска песма“ као најава 

овогодишњег фестивала. 

- 9. мај – дан победе 

У сарадњи са Организацијом Црвени Крст-Ниш поводом Дана победе у Другом 

светском рату Центар традиционално организује културно-уметнички програм који 

припремају чланови наших музичких секција.   

- Фестивал „Мајска песма“ 2019.  

 Најстарији је фестивал дечије музике у нашој земљи и на простору бивше СФРЈ. 

Одржава се у последњој недељи маја месеца. Основан је 1974.године и у континуитету се 

одржава до данас.  

        

Јун 

- „Сусретања“- Дан цара Константина и царице Јелене 

Књижевни сусрет двеју основних школа чија ће тема бити Дан цара Константина и 

царице Јелене и обележавање градске славе. 

- Фестивал „Позитивни“ 

Дечији културни центар учествује на овом фестивалу од самог оснивања са својим 

музичким, ликовним и спортским програмом. 

- Завршни програми свих радионица-јавни часови 

Уоквиру ових програма биће одржани концерти музичких радионица, позоришне 

представе и јавни часови. 

- Светски дан музике 

Сваке године на платоу испред Дечијег културног центра одржава се концерт поводом 

Светског дана музике у сарадњи са Француским институтом из Ниша. Ове године наступиће 

извођачи са фестивала „Мајска песма“ 2019, хор „Вилењаци“ и удружење „Капоера- Сензала“ 

 

 

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 

- Отворена врата- упис нових чланова 

Овај програм је замишљен као приказ свих културно-уметничких радионица које 

Центар нуди. 

- Европска недеља мобилности 

- Светски дан без аутомобила 

Наведене манифестације се организују под покровитељством Секретаријата за комуналну 

делатност, енергетику и саобраћај и ЕУ инфо кутка. Центар је дугогодишњи партнер и 

носилац програмских активности. 

„Сусретања“ – „ У славу гроздоберу“ 

Јесења „Сусретања“ су на истоимену тему.  

 



 
10 

 

 

 

  

Октобар 

  - „Дечија 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 културног центра 

 

 Новембар 

-„Сусретања“-Дан Вука Караџића  

 Замишљени су као приказ стваралаштва Вука Караџића кроз књижевно-уметнички 

програм ученика основних школа. 

- Светски дан детета- маскенбал 

Носиоци ове активности су деца креативних радионица-играоница. Маскенбал је 

такмичарског карактера. 

- Литерарни конкурс „ Радовићев венац“ 

Литерарни конкурс „Радовићев венац“ негује писану реч код деце дуже од 10.година. 

Расписивањењ конкурса је планирано за септембар месец. Најбољи радови биће штампани 

у зборнику, а промоција истог одржаће се 29.11. на дан рођења Душана Радовића. 

 

Децембар 

- Новогодишњи концерт музичких радионица 

- Новогодишњи програм 

Дечије и омладинско позориште носилац је комерцијалног Новогодишњег програма, који 

је намењеном синдикалним и другим организацијама.. 

 

 

 

2.Остале активности 

 

     Рад секција 

 

Секције су осмишљене  тако да прате интересовања и потребе деце и младих, као и 

могућности коришћења њиховог слободног времена.  

У 2018. години радиће следеће секције: 

- Предшколски програми (креативне радионице, играонице) 
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- Музичке секције (школе клавира, хармонике, синтисајзера, гитаре, соло 

павања, солфеђа, и хор) 

-  Дечије и омладинско позориште 

- Литерарни клуб „Душко Радовић“ 

- Школа страних језика (енглески и немачки) 

- Ритмичка гимнастика и школица спорта 

- Школа шаха 

- Ликовне секције 

 

  

Предшколски програми ( креативне радионице) 

 

 У оквиру ових програма раде креативне радионице (играонице) програми обухватају и 

највећи број наших полазника. Кроз играонице деца стичу социјалне вештине, сазнања о 

околини и односима у њој, знања из различитих области искључиво кроз игру.  

 Креативне радионице раде на две различите локације у граду ( Чаир и Бул. Немањића), 

три пута у поподневним сатима по 2 сата  и свакодневно у преподневним сатима у  трајању од 

4 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 

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. 
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 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. 

 

-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 и омладинско позориште носилац је многих културних програма у Центру. 

Представе које припрема Дечије позориште у претходном периоду награђиване су на многим 

фестивалима ван нашег града. Учесници су и у хуманитарним програмима намењеним 

социјално-угроженим категоријама. 

 

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 и школица спорта 

 

 Ове секције окупљају велики број полазника. Истичемо неопходност оваквог вида 

активности за децу. Правилно изражавање кроз покрет, ход и игру, као и увођење реквизита 

(чуњеви, лопте, траке, обручи) омогућава веома атрактивне јавне наступе, који привлаче 
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велику пажњу.Рад се одвија у различитим старосним групама, а обухваћена су деца од 3 до 12 

година.  

  

  Школа шаха 

 

 Школа шаха је најстарија у граду. Основана је још давне 1950.године и од тада 

баштини традицију одржавања турнира. Два су најзначајнија турнира која ће се у 2019.години 

одржати у Центру, а чији је домаћин ова секција, а то су  23.Божићни шаховски турнир и  59. 

Градско кадетско првенство у шаху. 

 

Ликовна секција 

 

Поред  радионица сликања, цртања и вајања које раде током целе школске године, биће 

организоване  радионице у трајању од једног до три месеца, у зависности од области рада. И 

то радионице у току зимског,ускршњег и летњег распуста. 

У оквиру атељеа полазници ће радити и на осмишљавању и изради сценографије за различите 

програме Дечијег културног центра. 

 

 

 

      Сарадња са другим установама и организацијама 

 

 Дечији културни центар Ниш ће у 2019. години тежити остварењу сарадње са 

организацијама и установама која се баве културним делатностима, пре свега ради размене 

искустава и унапређења програмских садржаја. 

 Планирана је сарадња са: 

  Француским институтом у обележавању Међународног дана музике 

 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 Друштвом за неговање традиције „Вук Караџић“ на манифестацији „Радост 

Европе“.  

 сарадња са Управом за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша  на 

манифестацији: „Европска недеља мобилности“ и „Дан без аутомобила“. 

 сарадња са Спортским савезом и Полицијском управом Града Ниша на манифестацији 

„Стоп, сви на спорт!“ .  
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 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. 

 

  

 

 Реализација програма кроз посебне пројекте 

  

Дечији културни  центар Ниш ће у 2019. 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.  

 Планира се наставак сарадње са удружењем „АзБуки“ који се бави промоцијом дечијег 

стваралаштва у пројекту обележавања Међународног дана мехурића.   

 

  

IV ЗАКЉУЧАК 

  

Приоритети Центра у 2019. години су: доступност програма што већем броју гледаоца, 

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, како бисмо показали које активности постоје  и на тај начин привукли 

потенцијалне кориснике.  

Циљ нам је да увођењем радионица и програма на основу интересовања, 

комплекснијом програмском делатношћу, повећањем броја корисника, опремањем просторија 

савременим наставним средствима и да пре свега радом кроз игру и забаву остваримо план 

који смо предвидели за ову годину. У том смислу у 2019. години тежићемо ка томе да што 

већи број деце и програма представимо и ван нашег града и државе.  

 

  
                                                                       ПРЕДСЕДНИК   УПРАВНОГ ОДБОРА 

                          

_________________________ 

                    
                                                                                                         Марија Стојковић 

    

 

 

 


