Кампања - Кавадарци

Датум: 12.03.2017, локација: плоштад, број на тим: 5
Вкупен буџет/мкд

Буџет за прекројување/мкд

Буџетска ставка

811.599.000

32.817.000

464- Разни трансфери

Опфат на жени: 80
Од вкупно 124 предложени приоритети за финансирање 101 се надлежности и 23 се надвор од
надлежност на општина.
Сумарни резултати
Од предлозите на Кавадарчанки може да се забележи дека приоритетни области за
подобрување се комуналните дејности (46), социјалната заштита (25) и економските
можности (12).
Она што најмногу им недостасува на жените во Кавадарци во делот на комуналните услуги се
парковите и зеленилото (8). Три од предлозите на оваа тема беше „Да се промени плоштадот„
кој иако новоизграден е сосема соголен од зеленило, а освен тоа е изведен скалесто што им го
отежнува движењето. Голем дел од предлозите се однесуваа на реновирање на улиците,
особено споредните (6). Изградба на паркинзи (5), особено во деловите каде што има погуста
фреквенција, подобрувањето на хигиената и воведување на рециклирање на отпадот (6)
осветлувањетон (4) во градот се исто така дел од приоритетите за финансирање на
Кавадарчанки. Интересен е предлогот на една од жените да се обезбедат резервирани
паркинг места за жени со мали деца во новоизградената катна гаража во близина на пазарот,
кој според други две жени треба да се покрие. Останатите поединечни предлози на жените се
однесуваа на уредување на коритото на реката Луда Мара, велосипедски патеки,
канализација, решавање на проблемот со улични кучиња и сл.
Во делот на социјалната заштита, во предлозите доминира изградбата на детски градинки (8),
финансиска поддршка и услуги за ранливи категории лица, стари и изнемоштени, бездомници,
лица со посебни потреби, деца без родители и во социјален ризик, самохрани родители и сл.
(8) изградба на објекти за згрижување и рекреација на стари лица (4). Дел од предлозите (3) ги
приоретизираа услугите за социјализација на жените какви што се посебни женски клубови.

Голем дел од предлозите поврзани со унапредување на економските можности на жените се
однесуваа на мерки за вработување на жените и младите без конкретно објаснување за
начинот на кој истите можат да се постигнат.
Помал дел од предлозите кои спаѓаа во општинска надлежност се однесуваа на спортот и
рекреацијата (9) со сугестија за изградба на различни видиви на спортски објекти;
образованието (4) со предлози за подобрување на условите во училиштата; животната
средина (2) со предлози за екологија; културата (2) со предлози за библиотека за жени и
поттикнување на нивната култура и односот со јавноста и граѓанското учество со предлог за
подобрување на комуникацијата со граѓаните и администрацијата.
Она што е забележително се големиот број предлози кои не спаѓаат во општинска
надлежност (23). Повеќе од половина (14) од овие предлози упатуваат на ограничен пристап
до одделни здравствени услуги (физикална терапија, гинеколошки услуги, брза помош и сл.) и
условите во здравствените установи, за кои и покрај тоа што беа информирани дека не спаѓаат
во надлежностите на локалните власти, инсистираа да бидат запишани на листата.

