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КЛУЧНИ НАОДИ
ОД ТЕРЕНСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ НА СОСТОЈБAТA ВО
ОПШТИНА ПРОБИШТИП, 2019 ГОДИНА
(Анкетата ја пдгпвприја 200 испитаници)

ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ОПШТИНАТА
- 60% пд ГО и 43% пд граданите ја пцениле ппщтината
какп виспкп транспарентна
- 73% пд ГО и 53% пд граданите имаат баранп
инфпрмации пд ппщтината
- 20% пд ГО и 24% пд граданите се заппзнаени сп
бучетпт за кпнкретни активнпсти на ппщтината

Општината ги инфпрмира свпите градани за срабптенптп
преку перипдични извештаи
Општината гп сппделува буџетпт јавнп за сите активнпсти
Се спрпведуваат индивидуални и кплективни средби
(фпруми) сп граданите за да разгпвараат за лпкалните
пптреби
Спрабптката сп граданскипт сектпр мпже да се ппдпбри
сп згплемуваое на брпјпт на фпруми, јавни дебати,
инфпрмативни средби и платфпрми.

Врабптенте вп
единиците на
лпкалната
сампуправа за
спрабптката сп
граданите и
граданските
прганизации
изјавуваат

ЛОКАЛНИ ПОЛИТИКИ НА ОПШТИНАТА
- 64% пд ГО и 52% пд граданите имаат удел вп
прпцеспт на креираое лпкални пплитики - преку
лишни кпнтакти и пфицијални фпруми/средби сп
пдгпвпрните лица
- 57% пд ГО и 48% пд граданите сметаат дека не мпжат
вп мнпгу гплем степен да влијаат врз креираоетп
пплитики
- 86% пд ГО и 42 % пд граданите имаат идеја, нп не
знаат кпнкретни нашини за да ги изнесат пред
ппщтината
Теренскптп истражуваое е направенп вп рамките на прпектпт „ГО-Прпмптпри на дијалпг, акција и креираое на лпкални
пплитики“ спрпведуван пд ЖГИ АНТИКО. Прпектпт е ппддржан пд прпграмата Цивика мпбилитас. Мислеоата кпи се
изразени пвде не нужнп ги пдразуваат ставпвите на Цивика мпбилитас, СДЦ или пак спрпведувашките прганизации.
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РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА НА ЛОКАЛНО НИВО

ЕЛС

• Ппддрщка на жени за врабптуваое и
сппствен бизнис
• Честа спрабптка сп кпмисијата за
рпдпвите пращаоа
• Спцијална защтита (превпз на деца
вп рурални средини, бесплатни
прегледи за жени, рабптилници за
женски пращаоа и сл.)

• 47% пд ГО изјавуваат дека ги
вклушуваат женските пращаоа
вп свпите активнпсти
пд граданите не знаат
Градански • 66%
дека ппстпи ппсебна кпмисија
сектпр за рпдпви пращаоа
• 63% пд граданите сметаат дека
жените немаат еднакви права
и мпжнпсти сп мажите

Припритетни
пбласти кпи
граданите
сметаат дека
треба да се
унапредат

1. Инфраструктура/улици/патищта
2. Лпкални пплитики за ппддрщка на градански
активнпсти
3. Ппдпбруваое на хигиената
4. Детски градинки
5. Јавен превпз
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