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Општината со сопствени средства како и донации од бизнис секторот ги реализира
своите програми и активности со цел да се подобри животот на населението во
населените места .
Општината , претставниците од бизнис секторот , комуналното претпријатие и
месното население во Согле со заеднички сили ја бетонираа улицата која води до
железничката станица.
Улицата е единствен пристапен пат кој месното населени како и посетителите го
користат до железничката станица .
Претставниците од бизнис секторот односно: „ Раде Кончар“- Скопје;
„ Банко Комерц“- Велес, ресторан рибник Нежилово- Нежилово, „ Канела“- Скопје; „ Маро
Турс“- Чашка, ПМГ Груп- Велес и г-дин Фејзо Алиов од Горно Јаболчиште придонесоа за
надминување на горливиот проблем со кој се соочуваше месното население.
Месното население со своја бесплатна работна рака ја изврши градежната
работа.
Заедничкото делување на сите и овој пат даде успешни резултати.
Општина Чашка е горда што заеднички се придонесува во подобрување на уловите за
живот на месното население и сите посетители.
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локален економски
развој:
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Донација од МПМ за Општина Чашка
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Трите централни училишта на територија на Општина Чашка,
односно ООУ„ Тодор Јанев“ Чашка; ООУ„ Петре Поп Арсов “ Богомила и
ООУ „ Лирија “ Горно Јаболчиште се дел од проектот на МПМ .
МПМ ја изрази својата добра волја и ја вклучи општината во
проектот „ Збогатување на училишните библиотеки со изданија на МПМ“.
Со ова се допринесе да се зголеми бројот на книги односно
библиотечниот фонд во учлиштата на ниво на општина.
Пишаниот збор е богатство и само дополнителен избор на патот
кон вистинските вредности во животот.
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Оморани
Село
оддалечено 19 км
јужно од општинскиот
центар.
Се наоѓа десно по
течението на река
Бабуна.
Населба
Оморани се наоѓа во
горниот слив на река
Бабуна , лево од
течението.
Населението
се
занимава
со
сточарство
и
земјоделство.
Знаменитост е
манстирот Св. Никола
Манастирот се наоѓа
на неколку километри
од селото Оморани,
во
пазувите
на
планината
Мукос.
Потеклото на
манастирот треба да
се бара негде или во
српско време или во
византискиот период.
Се
претпоставува дека е
подигнат во периодот
од 1018- 1187 година,
а обновен во 1893
година, бидејќи и овој
манастир
бил
затрупан.
Други
сакрални објекти во
селото се: црквата
Св.
Константин
и
Елена, изградена во
византиско време , а
обновена во XIX век,
како и црквата Св.
Петка подигната во
поново време.
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Проект Социјална инклузија и човекови права
Во рамките на проектот Социјална инклузија и човекови права во
Македонија финансиран од Австриската развојна соработка (АДЦ),
Институтот за човекови права Лудвиг Болтцман – Истражувачка
асоцијација Скопје (БИМ-ФВ), во соработка со Министерството за труд и
социјална политика на РМ (МТСП) и Заедницата на единиците на
локална самоуправа (ЗЕЛС), ги избра следните осум општини во кои ќе
се промовира и примени пристапот заснован на човекови права (ПЗЧП)
во локалното развојно планирање и подготовката на стратегии за
намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и тоа
:
Липково, Чашка и Студеничани, Неготино, Радовиш и Конче, Берово и
Пехчево.
На 4 и 5 октомври во Општина Студеничани се оддржа првата
работилница од проектот.
Локалната партнерска група составена од Општините Чашка и
Студеничани односно преку претставниците на месното население,
општинската администрација, советот на општините, подрачните
единици на Министерствата,претставнмици од здравствена и социјална
дејност .
Групата преку предавања и работа во групи минеше низ темите ,
социјална
инклузија
и
човековите
права,
разбирање
на
сиромаштијата,дискриминација и анти- дискриминациони политики на
ЕУ, родова еднаквост.
Преку партиципативност на групата во креирањето на локалните
политики насочена кон намалување на сиромаштијата и социјалната
исклученост, како и донесувањето на одлуки од заеднички интерес за
локалната заедница.
Општина Чашка и Студеничани преку процесот на планирање на
локално но и на насционално ниво започнуваат да го трасираат
пристапот заснован на човековите права со фокус на најранливите и
најсиромашните групи на граѓани.
Од стратегијата ќе се издвои и еден микро – проект кој ќе се
имплементира на ниво на општина и директно ќе придонесе во
намалување на сиромаштијата.
Постоењето на локална стратегија произлегува од важноста да се
идентификуваат клучните проблеми со кои се соочува локалната
заедница. Целта е преку стратегијата односно акционите планови да се
подобри животот во локалната средина.

