Наставља се тренд губитка радних места под Васићевом владавином

Све мање запослених у Пироту
Какосу „Пиротске новине" већ писале,
од када је у децембру 2003. године на чело
Пирота дошла Коалиција за Пирот, па до
марта прошле године, бе посла остало је
ча к 9.503 радника. Наиме, у тренутку ка да
је Васић изабран за председника општине
на посао је одлазило 23.174 Пироћанаца, а
у марту 2013. број радних мепа износио је
трагичних 13.671, неумољиво показују подаци Републичкогзавода за стзтистику и
Агенције за привредне регистре. Штавише, тренд губитка радних места у Пироту
интензивиран је у последњих пет година,
па се само од 2008. до марта прошле године 5.850 запослених нашло на улици.
Да ствару буду горе, према најновијим доступним подацима Завода, само од марта
до септембра прошле године још 459 Пироћанаца остало је без посла, те се према
последњим подацима свега 13.233 грађана Пирота може похвалита да има сигуран хлеб на столу, а број изгубљених рздних места за протеклих 10 година износи
безмало 10.000.
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жи искључиво у катастрофалној прива-

Без одговора
Када смо још у звгусту прошле године са одговорнима у општини Пирот покушали да разговорамо у вези са
овом темом, наишли смо на зид ћутања. У Канцеларији за локални економски развој прогласили су се ненадлежним за разговор у вези са локалним
економским развојем и запошљавањем и упутили нас „горе", а од преседника општине Владана Васића још нисмо добили одговоре на питања које
смо му уредно упутили преко кабинета.

тизацији, јер су са пљачком друштвене

имовине била суочени и градови у окружењу сличне величине, попут, рецимо,
Лесковца или Врања, али је у тим местима у последњих неколико година спречен
негзтивни тренд губитка радних места
проузрокован транзицијом, а након тога
и повећан број запослених, показују, опет,
подаци Завода за статистику и Агенције за
привредне регистре.
Да се Пирот приближава рубу провалије недвосмислено говори и статистика Центра за социјални рад. Како пише „Блиц", међу онима који свакодневно
пуне ходнике ове установе тражећи било
какву помоћ све је више Пироћанаца са
факултетском дипломом, најчешће младих који не могу да пронађу посзо. Према
речима директорке Марије Васић, број
захтева за социјалном помоћи повећан

јВ

језа40одсто.
На крају прошле године смо имали
1.420 породица са више од 3.500 чланова
којесу користиле социјалну помоћ. У2011.
је било 800 породица са 2.200 чланова. И
кад је реч о једнократним новчаним да-

-

вањима и ту бележимо знатно повећање броја захтева. У току 2012. издали смо
1.273 решења о једнократној помоћи, а
прошле године донели смо 1.600 решења.
Највише једнократне помоћи тражи се за
куповину лекова, одеће и обуће, огрева,
исхрану, превоз. Има дана када кроз нашу
установу прође и педесеторо људи. Међу
њима је све више оних са завршеним факултетима који кажу дз су без посла и да
немају од чега да живе. Радили би било
који посао. Траже и помођ око коришђења народне кухиње јер им значи и макар
један топли оброк дневно. Најчешће су
то млади људи. Долазе и брачни парови,
обојеобрззовани и обојебез посла,а има-
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јудецу казала је Васићева.
С друге стране, међу великим бројем

вају услове за пензију. Међу корисницима

сиромашних којисеза помоћ обраћају Црвеном крсту највише је управо оних који
су се нашли у суровој статистици Пироћанци средњих година који су остали без

кретар ове организације, Сања Станковић.
У светлу наведених података, најављено и жељно очекивано упошљавзње
око 500 радника у новим погонима „Тигар
Тзјерсз" крајем године, и то под условом
да сви новозапослени буду из Пирота, биће само кап у мору онога што је изгубљено
у претходној деценији.
Б. Њјдановић

-

посла.

-

Најчешће нам се за помоћ обраћају људи са двадесет и више година радног
стажа који су остали без посла, а не могу
да пронађу ново запослење, нити испуња-

Народне кухиње има и деце

- наводи се-

