Кампања - Радовиш
Датум: 18.03.2017, локација: полоштад, број на тим: 5
Вкупен буџет/мкд

Буџет за прекројување/мкд

Буџетска ставка

576.637.402

3.880.000

464 - Разни трансфери

Опфат на жени: 118
Од вкупно 127 предложени приоритети за финансирање 93 се надлежности и 34 се надвор од
надлежност на општина.
Сумарни резултати
Специфика за Радовиш е тоа што неочекувано, жените дадоа најголем број предлози, како и
тоа што од оваа општина е единствената граѓанка која ја знаеше висината на општинскиот
буџет, а која не е професионално поврзана или во можност да добие таква информација како
дел од општинската структура. Интересен е податокот што во оваа општина немаше ниту еден
предлог за образование.
Според предлозите, приоритетни области се економските можности (25) социјалната заштита
(24) и, комуналните дејности (23).
Унапредување на економските можности жените од Радовиш го гледаат во мерки за
поттикнување на вработувањето (6) какви што се обуки, развој на претприемништво и
програми за едукација и надградба на вештини на самохрани мајки, повозрасни жени и
социјално исклучени жени како специфични групи. Воедно дел од предлозите се однесуваа на
поширокиот контекст на локалниот економски развој (18) какви што се развој на туризмот,
создавање услови за инвестирање во индустриски капацитети кои ќе обезбедат повеќе
работни места за жените со оглед на тоа што голем дел од жените секојдневно патуваат на
работа во Штип или Струмица.
Во предлозите во областа на социјалната заштита, за разлика од другите општини доминираа
клубовите за жени (9). Интересна е позадината на овие предлози кои подразбираат можност
за социјализација на различни категории жени. Имено присуството на жените на јавните
простори надвор од обврските кои што произлегуваат од улогата на мајки (прошетка со дете)
и домаќинки (пазарење) е предмет на јавна осуда. Во оваа насока беа давани предлози за
„активирање„ на старата стоковна куќа во центарот на градот, или изградба на трговски
центар, бидејќи на жените кои пазарат им е непријатно да поминуваат неколку пати на
улицата која ги поврзува пазарот и дуќаните, а на која се постојано изложени на погледи и
коментари на гостите на кафулињата кои се наоѓаат на истата улица. Освен клубови за жени во

Радовиш недостасуваат програми и места за дружење на млади какви што се младинските
клубови. Изградба на објекти за згрижување на стари лица (4) како и финансиската поддршка
и услуги за ранливи категории лица, бездомници, самохрани мајки (3) беа дел од останатите
мерки предложени во оваа област. Интересно е тоа што за разлика од другите општини, во
Радовиш градинките се приоритет само за една од жените.
Приоритет за Радовишанки во делот на комуналните услуги е подобрување на уличната
инфраструктура, вклучувајќи и ја изградбата или„ослободување„ на тротоарите, рампите и
велосипедски патеки (11). Останатиот дел од предлозите на жените (12) вклучуваа изградба на
градски тоалети, подобрено улично осветлување, водоснабдувањето и решавање на
проблемот со уличните кучиња.
Повеќето предлози (12) во областа на спортот и рекреацијата 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.
Културата е важна област за жените во Радовиш бидејки голем број предлози (9) се однесуваа
токму на оваа област, истакнувајќи ја потребата од повеќе културни манифестации, театарски
претстави, филмски проекции, обновување на стари објекти и сл.
Специфика и на Радовиш се предлозите кои се надвор од надлежностите на локалната
самоуправа, какви што се оние поврзани со услугите од здравствената заштита. За илустрација,
жените од Радовиш се принудени да се породуваат во соседните градови заради недостиг од
стручен кадар, и покрај опременото гинеколошко одделение во здравствениот дом.

