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I УВОД 
 
1.О оснивању 
 

Установа је основана Одлуком o oснивању Дечијег културног центра Ниш (у 
даљем тексту: Центар) бр.397/2018-22,од 30.11.2018.године. 

Седиште Дечијег културног 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 центара и запослени 
 

Послови у Дечијем културном 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 
 

 
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. 
Основан је 31.10.1948. године као Пионирски дом „Станко Пауновић“.Укупна 
површина зграде износи 900 квадрата. Зграда поседује: 
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-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. 
У2019. години реновирали смо тоалете, чајну кухињу и помоћне просторије чиме је 
простор у  Центру постао функционалнији, а изглед модернији. 
 

III ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА 

Дечији културни центар Ниш је установа отвореног типа намењена деци и 
младима. Основана је са циљем да осмишљава њихово слободно време кроз 
културно-уметничке, васпитно-образовне и спортско-рекреативне активности. 
Окупља децу и младе и кроз  радионице, трибине, концерте, такмичења, изложбе, 
саветовања и секције. Подстиче њихову машту, креативност и стваралачки дух. На 
тај начин подстиче се формирање друштвено-одговорних  чланова заједнице. 

У 2019.години одржано је 55 манифестација у трајању од једног дана до 
неколико недеља. Свакодневни рад са децом одвијао се у 8 секција и радионица. 

Поред наведених програма Установа Дечији културни центар је у 
2019.години имала бројне наступе у медијима, а такође смо били партнери  у 
организацији програма које су организовале различите школе, установе и друге 
институције које се баве културом и образовањем што ћемо документовати у 
даљем тексту. 
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1.Фестивал дечије музике „Мајска песма“ 

Дечији културни центар Ниш је организатор и оснивач Фестивала дечије 
музике „Мајска песма“, најстаријег фестивала за децу у нашој земљи, а уједно је и 
једина градска манифестација намењена деци. Овај фестивал се одржава у 
континуитету од 1974. године, а 2019. године одржана је по 45. пут. У реализацији 
„Мајске песме“ учествују многе личности из културног и јавног живота, које 
доприносе популаризацији ове манифестације. Многи, већ афирмисани уметници 
почетак своје музичке каријере везују за овај фестивал. Током постојања изведено 
је преко 800 композиција за децу, међу којима су неке постале антологијске. 
Учесници су деца узраста од 8 до 15 година поред солиста који изводе композиције 
учествују и хорови и плесне групе које употпуњују сценске наступе. 45.Фестивал 
дечије музике„Мајска песма“ одржан је у сали Дома војске 24.маја 2019.године. На 
овогодишњем фестивалу учествовало је 15 композиција од којих су неке биле 
дуети тако да је број извођача 18. Награда за најбољу композицију по оцени 
стручног жирија припала је Огњену Цвекићу, за најбољи текст  Тијани Костов и за 
најбољи аранжман Витомиру Илићу.Уметнички директор фестивала био је 
пијаниста Бојан Младеновић. Извођаче је пратио хор ОШ „Ратко Вукићевић“, а 
наступе су употпунили плесачи плесног студија Елене Пилипенко, Extreme dance 
studio, Duende dance, Boom 018. Најбољи интерпретатори су: Јана Милосављевић, 
Петра Ранђеловић и Марко Митић. По оценидечијег жирија награђени су Сара 
Симић, Бојана Срдановић и Вера Пајић. У ревијалном делу програма учествовао је 
Андрија Јовић, познати Youtuber. 

2.Извештај о реализованим манифестацијама 

ЈАНУАР 

05 јануар- Божићни шаховски турнир 

16. јануар–Концерт музичких секција Дечијег културног центра 

25. јануар–Концерт музичке секције гитара 

28. јануар – Светосавска академија 

Божићни шаховски турнир и рејтинг турнир 
 

            Божићни турнир у шаху одржан је по 23 пут у 2019 .години.Намењен је 
кадетима и омладинцима до 20 година. У оквиру ове манифестације до сада смо 
угостили децу из Русије из града Орел и децу са Тенерифа. Деца из ове секције 
учествују на разним такмичењима међународног карактера, на којима освајају 
награде. Најзначајније награде су са првенства Европе и Балкана. Ове године 
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учествовало је 67 такмичара ( 28 у млађој групи и 39 у старијој групи)  из наше 
школе шаха, али и из других шаховских организација из Ниша, 
Алексинца,Власотинца , Београда и Крушевца. 
 

 
Концерт музичких секција Дечијег културног центра 

 
              Концерт музичких секција Дечијег културног центра одржан је у јануару 
учествовали су полазници секције клавира и гитаре.Манифестацију је увеличао и 
наступ драмске секције. Концерт је обележио наступ 19 извођача . 

 

Светосавска академија 

У част првог Српског просветитеља, Светог Саве, одржан је пригодан 
програм.Дечији културни центар као установа културе која се бави и неформалним 
образовањем деце од њиховог раног детињства, посвећује му посебну пажњу. 
Програм је намењен деци најмлађег узраста како би се на адекватан начин 
упознали са личношћу и делом првог српског просветитеља. Програм су 
припремиле креативне радионице. 

  

ФЕБРУАР 

1. – 22.фебруара -Зимске радионице у Дечијем културном центру 

26.фебруар -крсна слава ДКЦН Св. Симеон Мироточиви 

Зимске радионице 

          Одржавају се током зимског распуста и намењене су деци школског узраста. 
Ове године заступљене су ликовне радионице, драмске радионице, радионице 
школе шаха и спортске радионице. Одржавале су се у преподневним и 
поподневним терминима. Радионице су организоване са циљем да окупе сву 
заинтересовану децу која су на распусту, а све како би своје слободно време 
испунили креативним радом. Број учесника на овим радионицама је 130. 

 

Обележавање крсне славе „Св.Симеон Мироточиви“ 

 Крсна слава Дечијег културног центра је Св.Симеон Мирототиви. У 
присуству свештеника, уважених гостију,чланова наших секција и запослених. 
Изведен је пригодан програм поводом прославе.  
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МАРТ 

08. март- „За маме и остале даме“ (програм полазника креативних радионица) 

15. март-Осмомартовски концерт 

23. март - Аудиција за Фестивал дечије музике "Мајска песма" 

29. март – „Сусретања“ 

 

Манифестација „За драге маме и остале даме“ 

Манифестација посвећена обележавању 8.марта  Носиоци манифестације су 
деца најмлађег узраста која похађају креативне радионице.Учествовало је више од 
100 деце, а број посетилаца је био 200. 

 

„Сусретања“ 

У овој манифестацији учествују деца нижих разреда основних школа са 
својим одабраним музичко-сценским, драмским, литерарним, плесним и другим 
тачкама по слободном избору. Учествовале су две основне школе и Дечији 
културни центар као домаћин. Као и дечији песници, писци и глумци, и ствараоци 
за децу, који својим учешћем заокружују ову манифестацију и промоцију дечијег 
уметничког стваралаштва, као и дружења свих актера. У овим сусретањима 
учествовале су основне школе ОШ „Бубањски хероји“ и ОШ „Стефан Немања“. 

 

АПРИЛ 

02. април–Међународни дан књиге за децу 

19.април–Концерт клавира и јавни час драмске секције и секције ритмичке 
гимнастике 

20.април – Међународни дан плеса „ Сви хајд на плес“ 

22. април - Међународни дан планете Земље (Наша планета, наша 
одговорност) 



7 
 

25. април – Ускршње радионице 

 

Међународни дан књиге за децу 

        Поводом Међународног дана књиге за децу, установљеног на рођендан Ханса 
Кристијана Андерсена, одржана је манифестација Дан књиге за децу. Свој 
књижевни опус представио је писац фантастике за децу Милош Петковић. У 
интерактивној радионици учествовали су ученици из ОШ „Учитељ Таса“ . 

 

„Дан планете Земље“ 

 Уобележавању Дана планете Земље учествовала су деца из креативних 
радионица Дечијег културног центра, Удружење ЗОО планет, Орка-Београд, АНИП 
„Мозаик“, ЈКП Медијана и Удружење акцијаша региона Ниш.Сва пажња била је 
усмерена на развијању еколошке свести код најмлађих полазника који су од 
материјала за рециклажу израђивали своја прва уметничка дела.Програм је 
употпуњен изложбом дечијих радова, на ову тему, коју су деца радила на часовима 
ликовне секције, на самом крају засађена су два стабла и уређен простор испред 
Дечијег културног центра. Манифестација је била едукативног карактера, а улаз је 
био слободан. 

Ускршње радионице 

Ускршње радионице замишљене су као породичнерадионице које се 
одржавају недељу дана уочи Ускрса. Овај празник прати и други пригодан 
музичко-сценски програм. У програму су учествовала деца из креативних 
радионица: Дуга, Сунце, Звончићи, Диван дан и Лептирићи. Деца су на занимљив и 
креативан начин осликавала јаја разним ликовним техникама, а циљ је да науче 
више о традицији, култури и обичајима за највећи хришћански празник. 

 

МАЈ 

09. мај - Манифестација поводом дана Црвеног крста 

10.мај-Фестивал Дечијег стваралаштва „Табла фест“ 

10. мај  - Концерт музичке секције виолина 
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10. – 12. маја – Уметничка колонија Липовац 

15. мај – Међународни дан породице 

17. мај- Концерт музичких секција Дечијег културног центра 

19. мај – Ноћ музеја  

23. мај - 45. Фестивал дечије музике "Мајска песма"2019. 

28. мај - Градско такмичење екипа Црвеног крста у пружању прве помоћи 

31. мај – Завршна радионица креативне радионице „Сунце“ 

 

Фестивал Дечијег стваралаштва „Табла фест“ 

„Табла фест“ организван је у сарадњи са Нишким креативним студиом и 
Интернет часописом за подстицање дечијег стваралаштва „Табла фест“. Фестивал 
је садржао музички илитерарни програм.  

 

„Ноћ музеја“ 

У „Ноћи музеја“ учествовали смоизложбом радова са ликовног конкурса 
„Боје мог детињства“. Овогодишња тема конкурса била је Слободно детињство. 
Том приликом додељене су награде и захвалнице награђеној деци и њиховим 
менторима. На овогодишњем конкурсу стигло је 540 радова из 41 школе Ниша из 
целе Србије. Доделу је пратио пригодан програм секцијевиолине и учесника са 
Фестивала „Мајска песма“. 

 

 

ЈУН 

01. и 02.јун-Улични фестивал „ ПозитивНи“ 

06. јун – Завршне радионице креативних радионица „Дуга“ и „Лептирићи“ 

10. јун - Јавни час школе Енглеског језика 
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14. јун – Завршна радионица креативне радионице „Диван дан“ 

17. јун – Завршна радионица креативне радионице „Звончићи“ 

21. јун - Међународни празник музике 

 

Међународни празник музике 

Овуманифестацију Дечији центар организује у сарадњи са Француским 
институтом, Симфонијским оркестром и Студентским-културним центром. Дечији 
културни центар организовао је ретроспективу Фестивала„Мајска песма“. 

 

ЈУЛ-АВГУСТ 

05. јул –Фестивал мехурића"Bublle fest"2019. 

15. јул – 16. Август – Летњи програм 

 

Фестивал мехурића "Bublle fest" 2019. 

 Фестивал мехурића 2019. организован је у сарадњи са удружењем АзБуки. 
Манифестација је глобалног карактара. Циљ је очување породице и друштва кроз 
ширење позитивне енергије.Ова манифестација одржана је по пети пут у свету, а 
четврти у нашем граду.Одржане су културно-уметничке активности на платоу као 
и научне и образовне где су деца имала прилику да учествују у неком од 
експерименталних огледа. Фестивал је привукао велики број деце који су на свој 
начин допринела и увеличала овогодишњу манифестацију. Уовом програму 
учествовало је више десетина малишана 

Летњи програм-„ Лето у Чаиру“ 

За време летњег распуста  организујемо богат културно-уметнички програм. 
„Лето у Чаиру“. Сваке вечери пет дана у недељи на платоу испред Дечијег 
културног центра одвијају се програми различитог садржаја и за различите узрасте: 
игре без граница, караоке,позоришне представе, концерти, дружење са 
књижевницима и глумцима.Ликовна радионица и шаховска секција такође су биле 
саставни део летњег програма. Кроз летња дешавања и сам програм Дечијег 
културног центра гостовали су разни извођачи: студенти са факултета музичких 
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уметности, млади виолиниста Лазар Ђорђевић, јутјуб група „Зујалице“, Културно 
уметничко друштво Јасеница, Дуенде денс и Акробатска група УСБ.  

У току летњег програма одржане су и бесплатне летње радионице и то 
ликовна радионица и шаховска радионица. Радионице су организоване у току 
летњег распуста за све ученике основних и средњих школа. 

 Поводом манифестације "Бурегџијада" 16.08.2019. год., Дечији културни 
центар Ниш је на кеју организовао ретроспективу фестивала дечије музике„Мајска 
песма“ 2018 и 2019.Укупно је изведено 9 композиција са поменутих фестивала. 

СЕПТЕМБАР 

Упис нових чланова – „Отворена врата“ 

28. септембар –Кадетски рапид шаховски турнир „Trigema & Team sistem“ 

 

ОКТОБАР 

Дечија недеља 

01. октобар-Концерт основне и средње музичке школе 

02. октобар –Радионица од лишћа 

03. октобар – Дружење са дечијим писцем Милошем Петковићем 

04. октобар – Спортски дан 

05. октобар – Трка за срећније детињство 

06. октобар – Радост Европе 

07. октобар – Дечији фест 

08. и 10. октобар – Дан отворених врата 

09. октобар – „Сусретања“ 

11. октобар – Едукација код деце и прегледи у сарадњи са Домом здравља Ниш 

31. октобар – Свечана академија поводом 71. године постојања ДКЦН, концерт 
Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“ 



11 
 

 

Дечија недеља 

Дечији културни центар различитим програмским садржајима обележава Дечију 
недељу. Овогодишње манифестације одржане су у периоду од 30.09-11.10. Током 
две недеље организовали смо разноврстан програм са циљем да децу упознамо са 
правима и обавезама, као и да покажу своју креативност кроз радионице,концерте, 
трибине и друге културно-уметничке и рекреативно-забавне програме. У овим 
манифестацији учествовало је преко 250 учесника 

 

Свечана академија поводом 71 година постојања Дечијег културног центра 
Ниш 

 2019. године Дечији културни центар Ниш обележио је 71 годину свог рада 
и постојања. Поводом тог јубилеја одржана је свечана академија у чијем првом 
делу је ДКЦН представио свој рад. Изведена је нумера са 45. најстаријег фестивала 
дечије музике „Мајска песма“, а рецитована је и поезија са 10. литерарног конкурса 
Радовићев венац. 

 Други део академије обележио је концерт Уметничког ансамбла 
Министарства одбране „Станислав Бинички“. Овај културни догађај био је 
отвореног типа, и представљао је поклон свим грађанима Ниша. Овим концертом 
Дечији културни центар  Ниш је озваничио још једну у низу успешних сарадњи 

 

НОВЕМБАР 

13. новембар- Промотивни час креативног писања 

27. новембар- Концерт музичке секције Клавира 

29. новембар - Промоција јубиларног 10. Зборника „Радовићев венац“ 2019. 

29.новембар- Маскенбал – обележавање Међународног дана детета 

 

Промоција јубиларног 10. Зборника „Радовићев венац“ 2019. 
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Тема овогодишњег литерарног конкурса била је наслов истоимене песме Душана 
Радовића: „ Да ли ми верујете“ у чију част је конкурс и добио назив.  Укупан број 
радова који су пристигли на конкурс је 454 у прози и поезији, а одазвале су се  
школе из целе Србије и региона. Свечана промоција 10. Јубиларног зборника 
„Радовићев венац 2019.“ одржана је на дан рођења Душка Радовића 29.11.2019. 
године. 

Маскенбал 

Традиционалним маскенбалом обележен је Међународни дан детета. 
Учесници маскенбала су била деца чланови креативних радионица. Ова 
манифестација одржана је 29.11.2019. год. са почетком од 17 сати. Кроз дефиле је 
прошло 120 детета а у публици је било око 300 гледалаца. Циљ ове манифестације 
је да се скрене пажња јавности на децу и младе, на потребе деце у породици, 
друштву и широј заједници. Манифестација има изузетан значај за децу јер су на 
маштовит начин дочарала себе кроз многе ликове и јунаке из цртаних и дечјих 
филмова, бајки, уз дружење и забаву, па је и тема обогодишњег маскенбала била 
„Ликови из филмова-дечијих и цртаних“  

 

ДЕЦЕМБАР 

07.децембар-Позоришни фестивал бајки „ Вилин деца из вилиног града“ 

11.децембар-Новогодишњи концерт музичке школе Ниш 

12.децембар-Хуманитарна Новогодишња радионица (Израда новогодишњих 
честитки 

18.децембар-„Новогодишњи базар“, хуманитарна аукција дечјих радова  
(честитки)  
 
20. децембар – Хуманитарна Новогодишња представа за Установу „Мара“ 
 
21. – 30. Децембар – Комерцијални програм (представа драмске секције ДКЦН 
„Новогодишња тајна Деда мраза“ 
 

„Вилин деца из Вилинграда“- фестивал бајки 
 
 Фестивал „Вилин деца из Вилин града организован је у сарадњи са 
Удружењем „Азбуки“ као пројекат који је реализован под покровитељством 
Секретаријата за културу. Ово је други по реду фестивал у коме су учествовала 
деца из драмске секције Дечијег културног центра, драмска секција из ОШ „Ђура 
Јакшић“, драмска секција специјалне школе „Царица Јелена“ и гимназије „Светозар 
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Марковић“. Фестивал има за циљ да промовише драмско стваралаштво, подстакне 
драмски стваралачки процес и  прикаже креативност деце. 
 

Хуманитарна новогодишња радионица 
 
 Већ традиционално у Дечијем културном центру у току децембра организују 
се хуманитарне креативне радионице. Радови са креативних радионица размењују 
се на Новогодишњем базару, у замену за слаткише и средства за хигијену. 
Прикупљени поклони донирани су деци са ментално-интелектуалним сметњама и 
Дауновим синдромом. На тај начин код деце развијамо хуманост и толеранцију као 
и спремност да помогну онима којима је то најпотребније. 
 
 

 
Новогодишњи програм 

 
Новогодишња представа се одржава у оквиру новогодишњег програма. 

Изводи је ансамбл драмске секције Дечијег културног центра.Представа је 
комерцијална и намењена је синдикалним организацијама које на овај начин имају 
могућност  за доделу пакетића деци својих радника. Ове године на репертоару је 
била представа „Новогодишња тајна деда мраза “ која се изводила у периоду од 21. 
- 30. децембра. Новогодишњи програм пратило је преко 1000 посматрача. 

 

3.Рад секција 

Креативне радионице: Окупљалe су децу узраста од 3 до 6 година. Намењена је 
деци која не иду у вртиће, која треба да крену са секундарном социјализацијом и 
буду у друштву својих вршњака. Деца проводе време са сарадницима који су 
обучени за рад са децом и који их подстичу на тимски рад и уче програмске 
садржаје предвиђене планом и програмом за тај узраст. У оквиру креативних 
радионица се поред упознавања света око нас учи и енглески језик, основе музичке 
и ликовне културе као и физичко васпитање. 

У 2019. години радиле су 5 групе креативних радионица у два различита 
термина док се ван наше зграде, на Булевару Немањића 85 радило са једном групом 
сваког радног дана.  

Дечије позориште и литарни клуб:Ова секција има две групе полазника. Једна је 
основношколског узраста, а у другој групи су ученици средњих школа.Чланови ове 
групе су били носиоци бројних програма као што је Новогодишњи програм, 
Сусретања, промоција дечијих књига и књига за децу. 

Ликовни атеље: Централно место у раду ове секције заузимају часови цртања и 
сликања. За све манифестације полазници и сарадници су осмишљавали и 
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израђивали сценографију, костиме, плакате и друге неопходне пратеће материјале. 
Поред сталних чланова који похађају секцију Дечији културни центар је организвао 
бесплатне радионице у току распуста за сву децу.И ове године чланови ове 
радионице представљали су нашу установу на манифестацији  поводом „Ноћи 
музеја“.  

Школа страних језика: Школа енглеског језика конципирана је као помоћ око 
школског програма оној деци која имају потешкоће у савладавању градива. 
Сарадници за стране језике користе своја знања и умеће и у креативним 
радионицама Дечијег културног центра где најмлађим полазницима приближавају 
основне елементе енглеског језика кроз игру и забаву. Кроз течајеве у оквиру 
индивидуалне наставе полазници ове школе су надоградили своје знање и стекли 
рутине у прагматичном коришћењу језика. Сарадници су помагали и око немачког 
и француског језика код оне деце којој је то било потребно. 

Музичке радионице:Школа гитаре, клавира, хармонике, синтисајзера, рок-гитаре, 
укулелеа, виолине,соло-певања и малог хора. Сви инструменти се уче по 
програмима  ниже музичке школе, а онима који то желе омогућено је полагање 
испита. Музичке радионице су база за организацију фестивала „Мајска песма“ која 
је ове године успешно одржана по 45. пут. 

Ритмичко-спортска радионица:Ова секција је окупљала девојчице предшколског и 
нижег школског узраста. Поред развијања слуха, ритма и грациозности и лепоте 
покрета, радило се и на превенцији развојних проблема код деце. Полазнице су 
биле подељене у четири групе према узрасту и имале су тренинге два пута 
недељно. Са својим кореографијама биле су део већине програма за децу које смо 
организовали у овом периоду.  

Школица спорта:Ова радионица је окупљала децу предшколског и нижег 
школског узраста да би се развиле различите физичке способности, упознали 
основни елементи и правила одређених спортова. Деца су могла да се рекреирају и 
да се баве основама корективне гимнастике. 

Школа шаха: У оквиру ове школе организован је велики број турнира, на којима су 
полазници освојили бројна признања и награде. Шаховска школа у Дечијем центру 
постоји скоро 60 година и домаћин је „Божићног шаховског турнира“ који је и ове 
године одржан 05.01.по 24.пут. Учествовала су деца у разним категоријама из 
читаве Србије тако да је било преко 60 учесника. Ова секција остварује тесну 
сарадњу са Градским шаховским савезом, и ужива велики углед у шаховским 
круговима, па је сходно томе Дечији културни центар са својом шаховском 
секцијом ове године био гост 12. светском прваку у шаху Анатолију Карпову, који 
је током пригодне манифестације свим љубитељима ове игре демонстрирао једну 
од својих најбољих партија. 
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IV ЗАКЉУЧАК 
 

Приоритети Дечијег културног Центра 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 манифестације, радионице и 
концерте организујемо на отвореном простору и у  деловима града који су у том 
тренутку актуелни за суграђане и посетиоце, и на тај начин показујемо које 
активности постоје, а све у циљу обезбеђивања што већег броја корисника. 

Дечији културни центар Ниш током целе године тежио је остварењу сарадње са 
организацијама и установама која се баве културним делатностима, пре свега ради 
размене искустава и унапређења програмских садржаја. 

 Истичемо сарадњу са: 
•  Француским институтом у обележавању Међународног дана музике. 
• Удружењем АзБуки – партнерство у различитим програмима и пројектима. 
• Музичком школом Ниш – сарадња у реализацији неколико концерата. 
• Организацијом Црвени крст: у обележавању Дана Црвеног крста у виду 

целонедељних манифестација и „Трке за срећније детињство“ чији су 
најмлађи учесници чланови наших секција. 

• Уметничим ансамблом Министарства одбране „Станислав Бинички“ – 
концертом поводом прославе 71. године постојања установе. 

• 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“.  
• Домом здравља Ниш – посета стручног особља Дома здравља ДКЦН, 

едукација и превентивни прегледи малишана. 
• 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!“ .  

• 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. 
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Дечији култруни центар Ниш, свој рад у 2019. години представио је путем 

медија , друштвених мрежа, итнернет презентација укупно 134 пута.  
Видљивост Дечијег култруног центра Ниш у националним медијима у 2019. 

години био је 24 пута (прилозима, укључењима уживо у програм), 42 пута у 
регионалним и локалним медијима, кроз гостовања и прилоге. Видљивост Дечијег 
култруног центра током 2019. године била је и на интернет порталима укупно 68 
пута. 

 
 
                                                                       Председник УО Дечијег културног центра 
                                                                                               Емина Ђонић 
                                                                                          __________________ 
 
 

 
 


