Кампања - Карпош

Датум: 22.03.2017, локација: ТЦ Лептокарија, број на тим: 6
Вкупен буџет/мкд

Буџет за прекројување/мкд

Буџетска ставка

2.394.831.000

12.150.200

464990-Други трансфери

Опфат на жени: 86
Од вкупно 112 предложени приоритети за финансирање 101 се надлежности и 11 се
надвор од надлежност на општина.
Сумарни резултати
Во Општина Карпош доминантни беа предлозите во две приоритетни области
комуналните дејности (54) и социјалната заштита (28).
Клучни приоритетни услуги во делот на комуналните услуги се зачувување, одржување
и проширување на површините со зеленило (17), од кои дел се однесуваа на
специјализирани зелени површини наменети за игралишта за деца. Предлозите (10) за
подобра хигиена, отстранување на сметот, вклучувајќи ги и оние за селектирање на
отпадот исто така доминираа како приоритет за жените од Карпош. Голем дел од
предлозите во оваа сфера се однесуваа на решавање на проблемите со уличните
животни (7). Останатите предлози се однесуваа на вообичаените недостатоци во
осветлувањето, паркирањето, тротоарите и површините за пешаци и велосипедисти,
јавни чешми, клупи, рампи и сл.
Најголем дел од предлозите во делот на социјалната заштита се однесуваа на
најмладите и највозрасните. Речиси сите предлози се однесуваа на проширување на
капацитетите и подобрување на условите во градинките, вклучувајќи ги и предлозите
за двосменско работење на градинките и отворени игротеки (15), како и изградба на
установи за згрижување и услуги на стари лица (8).
Предлозите во сферата на образованието се однесуваа на подобрување на условите
во училиштата (7), со еден дополнителен предлог за воведување целодневна настава.

За дел од жените економските можности се приоритетна област со неколку предлози
(5) за мерки за економско зајакнување на жените.
Мал број предлози (7) беа дадени и во областа на животната средина, спортот и
рекреацијата и културата се однесуваа на уредени детски игралишта со зеленило,

игротеки и сл. Интересен беше предлогот на група млади девојки да се отвори
„вежбалница за девојки„ со образложение дека постоечките фитнес сали се
„окупирани од машки„ и не им е пријатно да спортуваат.
И во оваа општина, беа дадени неколку предлозите надвор од надлежностите на
локалната самоуправа, какви што се предлозите за хуманитарна помош, црква,
гинеколошки ординации и сл.

