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Deneska, Pockov }e go potpi{e Dogovorot so Vladata za
dodeluvawe na sredstva za rekonstrukcija na Domot na kulturata
vo Prdeci

Градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков,
денеска ќе го потпише договорот со Владата на РСМ за
доделување финансиски средства во висина од 10.220.420
денари, за реконструкција на Домот на културата во населеното
место Прдејци. Имено, Општина Гевгелија е дел од општините кои
беа на листата со одобрени проекти за финансирање од
дополнителни средства, кои се обезбедија со пренамената на
финансиските средства од ТАВ што беа предвидени за изградба
на карго аеродром во Штип.
Обезбедени се 35 милиони евра за 99 проекти на 75
општини кои се одобрени за изградба и реконструкција на локална
патна инфраструктура, за водоснабдителна мрежа, за
канализациони мрежи, за реконструкција изградба на градинки и
училишта и спортски објекти, за реконструкција и изградба на
здравствени установи, и за други проекти што ги предложија
општините и што се прифатени со оваа одлука на Владата на
Северна Македонија.
Поцков истакна дека со добивањето на средствата конечно
ќе финишира реконструкцијата на Домот на културата во
населеното место Прдејци, проект кој беше одамна започнат, а не
е завршен. За таа цел, веќе е изработен основен проект со сите
неопходни документи, според кој објектот ќе располага со повеќе
наменска сала, изложбен простор и придружни простории.
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Za Popisen reon 11 potrebni se 88 popi{uva~i i 9 reonski
instruktori

Во тек е јавниот конкурс објавен од Државниот завод за
статистика за ангажирање на реонски попишувачи и инструктори.
За Пописен реон 11 (Гевгелија-Дојран) потребни се 88 попишувачи
и 9 реонски инструктори. Условите за пријавување на Конкурсот
се: кандидатите да се државјани на РС Македонија, да се
полнолетни, да имаат завршено минимум средно образование, да
се невработени и да знаат да работат на компјутер.
Пријавувањето се врши електронски, со пополнување на епријава која секој заинтересиран може да ја најде на веб-страната
на Државниот завод за статистика. Конкурсот трае заклучно со
петок, 5 август.
НАПОМЕНА: Претходно пријавените и избрани кандидати
за реонски попишувачи и реонски инструктори (март, 2021 година)
доколку се' уште се заинтересирани да учествуваат во
спроведувањето на Пописот 2021, треба повторно да се пријават
на новообјавениот конкурс. Пописот на населението,
домаќинствата и становите во РСМ 2021 година ќе се реализира
во периодот од 5 до 30 септември, 2021 година.
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Kratok film "Jas, dete" za podigawe na svesta protiv trgovijata
so lu|e

Локалната комисија за борба против трговијата со луѓе и
илегалната миграција при Советот на Општина Гевгелија го
одбележува 30 Јули- Светскиот ден против трговијата со луѓе. За
таа цел, во соработка со Домот на културата „Македонија“Гевгелија и Драмското аматерско студио „Дон Кихот“ е сниман
краток филм, по сценарио на монодрамата „Јас, дете“ од Владо
Димовски, македонски автор кој пишува литература за деца.
Станува збор за сценарио, во кое се прикажуваат најчестите
причини и ризици кои придонесуваат за појава на трговија со луѓе,
претежно деца, поради маргинализирани и дисфункционални
семејства, злоупотреба на алкохол, дрога и злоупотреба на
социјални мрежи.
Во филмот главната улога ја игра Aнгела Михајлова, а
статисти се: Силвестер Проле, Светлана Стојковиќ, Ристе
Чурлинов, Синиша Чамчиќ и Васко Трајков. Режијата е на Катица
Џишева Дупарова. Сниманиот филм „Јас, дете“, главно наменет
за младата популација, но и за возрасната категорија, има за цел
да ја подигне свеста и да допре до сите луѓе за овој глобален
проблем, со кој се соочува човештвото и ризиците кои се
последица на истиот. Објавен е на официјалните веб-страна и
Фејсбук-страна на Општина Гевгелија.
Имено, во Општина Гевгелија, во последните 10 години, се
идетификувани 3 малолетни лица во присилен брак и сексуална
експлоатација. На територија на државата, во 2020 година се
идентификувани 12 жртви, од кои 1 полнолетен маж за трудова
експлоатација и 11 малолетни девојчиња за сескуална
експлоатација.
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