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ЕКО ХРАНИЛКИ ЗА ПТИЦИ ОД ДЕЦАТА ОД КОМЕНСКИ
 Учениците од ООУ „Јан Амос Коменски“, реализираа одлична ЕКО- идеја.  
Рециклираните пластични шишиња ги претворија во хранилки за птици, со што 
им помогнаа на птиците, полесно да ја пребродат студената и сурова зима. 
Вредните рачиња на карпошовите ученици, изработените хранилки за птиците, 
ги поставија на крошните на дрвјата, со што им овозможија на птиците да се 
хранат во зимскиот период.  Основците од 4б одделение, од ова училиште, кое 
се наоѓа на територијата на Општина Карпош, со оваа извонредна акција, 
уште еднаш го потврдија статусот на училиштето Јан Амос Коменски за 
најдобра еколошка, образовна установа- зелено знаме.
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ЧЕСТИТ СВ. ТРИФУН И СВ. ВАЛЕНТАЈН
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ДРУЖБА СО ОСАМЕНИТЕ КАРПОШАНИ
По повод Денот на љубовта и виното „Св. Валентин и Св. Tрифун“ во ресторанот 
„14- ка“, Општина Карпош по седми пат ја организираше традиционалната 
манифестација „дружење со осамените“. На денешната пријателска 
средба, градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, се сретна 
со осамените лица и дел од социјално загрозените граѓани.
Како што напомена првиот човек на Општината, целта на оваа активност е 
локалната самоуправа да им посвети внимание на осамените карпошани и 
да ги потсети дека и тие припаѓаат на големото семејство - Општина Карпош. 
Освен пригодниот ручек, во знак на почит, општинскиот татко им подари по 
една роза на припадничките на понежниот пол.
-Денеска се дружиме со граѓаните кои се наоѓаат во деликатна социјална 
состојба, без брачен другар, или без дел од своето семејство. Ова е  одамна 
востановена практика на нашата општина, која се повторува секоја година 
по повод  денешниот празник - нагласи првиот човек на  Општината, Стевчо 
Јакимовски.
Тој потсети дека локалната самоуправа преку своето одделение за детска, 
здравствена и социјална заштита, соработува со сите невладини организации 
кои ги таргетираат овие групи на граѓани. За таа цел, Општината, им помога на 
своите сограѓани на најразлични начини, било да станува збор за  материјална 
поддршка или со емпатија, разбирање и другарување.
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ОДБЕЛЕЖАН ПРАЗНИКОТ НА ЛОЗАРИТЕ
 По повод православниот празник Св. Трифун, Градоначалникот на Општината 
Карпош, Стевчо Јакимовски и Претседателот на Советот на Општина Карпош, 
Сашо Лазаровски, присуствуваа на традиционално закројување на лозјето. 
Првиот човек на општината, им посака берикетна и успешна година. 
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КРЕАТИВНИОТ ЦЕНТАР КАРПОШ ВО НОВ БЕЛГРАД
Сакајќи да ја продлабочи и конкретизира соработката со збратимените 
општини, на 14 февруари 2017, советникот во Советот на општина Карпош 
и координатор на Креативниот центар Карпош проф. д-р Зоран Т. Поповски 
беше во посета на збратимената општина Нов Белград – Србија.

Ова е втора посета на професорот Поповски на оваа општина по посетата 
организирана во октомври 2015 година кога пред домаќините беше 
презентирана идејата за формирање на Креативниот центар Карпош. Овој 
пат, претставниците на општина Нов Белград беа запознаени со реализираните 
активности на Креативниот центар Карпош од неговото отворање во 
ноември 2016 година, преку организацијата на работилниците: „ Приказни за 
водата“, „Спектакуларна наука“, „Произведуваме и контролираме храна„ и 
„Кинестетичка училница“,  како и до опремувањето со потребните нагледни 
средства и едукативен материјал за вежби и експерименти за работа во 
одделните единици во рамки на КЦК.

Од страна на г-ѓа Александра Чамагиќ, задолжена за образование во општина 
Нов Белград беше искажана благодарност за овие идеи врз основа на кои 
во оваа општина веќе се основани спортско-едукативни центри во неколку 
училишта на територија на оваа општина.
Потоа беше организирана посета на Новобелградскиот клуб кој е во рамки на 
општината Нов Белград, а во кој членуваат преку 45.000 жители од Нов Белград. 
Овој клуб нуди бесплатни курсеви за јога, странски јазици и информатика, 
бесплатно користење на базенот со кој располага Општината и бројни попусти 
за своите членови во трговски, производствени и услужни компании, здравствени 
установи и други организации кои се партнери на Новобелградскиот клуб. 
Советникот Поповски најави дека по завршување на изградбата на новата 
зграда на општина Карпош, ќе се размислува за сличен концепт на услуги и 
кон граѓаните на нашата општина. 
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ВТОРО ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ ЗА „КОМЕНСКИ“
 Организацијата „ОХО“ која е поддржана од Швајцарската амбасада во 
Скопје, по втор пат и додели „Зелено знаме“ на ООУ „Јан Амос Коменски“. Со 
добивање на престижното еколошко признание, оваа образовна институција 
е единствениот претставник од Општина Карпош која  се стекна со епитетот 
„Еко училиште“.
Целта на еко-проектот е заштита на животната средина и нејзина интеграција во 
воспитно–образовниот процес и подигање на свеста на учениците, родителите, 
наставниците и техничкиот персонал, со кој се овозможува теоретското 
знаење да се примени во секојдневниот живот. Со оглед на тоа што „Зеленото 
знаме“ е највисока награда од проектот, јасно покажува  дека училиштето во 
изминатиот период  посветено работело во делот на еколошката едукација 
од типот на спроведување кампањи, акции и проекти во кои учествувале сите 
наставници, родители, ученици и претставници од работни организации.
Еко-училиштето има потпишано Меморандум за соработка со Општина 
Карпош со кој се регулираат меѓусебните односи, со цел подобрување на 
состојбата на животната средина во локалната заедница. Екологистите од 
„Коменски“ веќе неколку години по ред воспоставија позитивна практика, 
преземајќи низа активности преку одржување на едукативни презентации, 
чистење на училишниот објект и дворот, собирање на стара хартија и пластична 
ПЕТ амбалажа и можеби најважно од сé, развија цврста соработка со неколку 
невладини еколошки организации.
Еколошките ентузијасти изработија и Еко-кодекс со акцент на рециклирање, 
со чија практика се заштедува енергија и се редуцира загадувањето на 
животната средина. За своите активности  училишниот еко-одбор во континуитет 
одржуваше координирани состаноци, по кои редовно ја информираше 
пошироката заедница, јавноста и медиумите. Програмата „Интеграција на 
еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ се спроведува 
задолжително во сите основни и средни училишта и градинки и во сите приватни 
училишта и ученички домови, ширум државава.

 


