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ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД КАРПОШ СПОРТУВАА И ДРУГАРУВАА
 Во организација на Општина Карпош  викендов,  по осми пат се 
одржаа традиционалните пензионерските спортски игри на спортското 
игралиште Алумина во Карпош 3. Граѓаните од „трето доба“, кои членуваат во  
пензионерските друштва, Тафталиџе и Карпош, 3  си ги одмерија силите во 
осум дисциплини и тоа: пикадо (мажи и жени), шах  (мажи и жени), шут на гол  
(мажи и жени), домино (жени),скок во далечина (мажи), фрлање ѓуле (мажи 
и жени), трчање 60 метри (жени) и трчање 80 метри (мажи) како и влечење 
јаже (мажи и жени).



1 - 8 Октомври 2017 Билтен бр. 276

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9 3

ЕСЕНСКО ЦВЕТНО РАЗУБАБУВАЊЕ
 Одделението за хортикултурно уредување при Општина Карпош, 
деновиве заврши со есенско садење на 3,500 виола триколор цвеќиња на 
плоштадот во УЗ „Пецо Божиновски Кочо“. Хортикултурно уредениот плоштад 
ќе претставува вистински празник за очите на сите граѓани кое ќе минуваат по 
него.
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РЕКОНСТРУИРАНА ФЕКАЛНАТА КАНАЛИЗАЦИЈА 
НА УЛИЦА ЛЕРИНСКА
 Општина Карпош денеска го реализираше комуналниот проект за 
решавање на проблемот со насочување на отпадните води кои доаѓаат од 
болницата за белодробни заболувања Козле и тамошните станбени објекти кои 
гравитираат околу неа. За таа цел, локалната самоуправа ја реконструираше 
постоечката фекална канализација на улицата Леринска бр. 8, 10 и 12, во 
должина од 80 метри и изврши зголемување на внатрешниот профил на цевки 
од Фи 150 на Фи 250. Изведувач на градежните работи е фирмата Проект Монт, 
а за оваа интервенција Општина Карпош од својот буџет издвои околу 500.000 
денари.
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„ДРУЖЕЊЕ СО ЅВЕЗДИТЕ“ ВО КАРПОШ 
 Во училишниот двор на ООУ „Христијан Тодоровски - Карпош“, младите 
истражувачи, ноќта на 03.10 (вторник) заедничка „ дружба со ѕвездите“  
учествувајќи во работата на Центарот за космологија. Под раководство на г-дин 
Радан Митровиќ од Скопското астрономско друштво, преку неговиот телескоп, 
и со телескопот на „Креативниот центар - Карпош“ (КЦК), основците и останатите 
присутни можеа „одблизу“ да се запознаат со астрономијата. Вечерта 
започна со краток вовед во астрономијата, а продолжи со набљудување на 
Месечината и планетата Сатурн. Оваа активност огранизирана од Креативниот 
центар Карпош, им овозможи дополнително надоградување на знаењето на 
основците во Карпош, и подетално спознавање на тајните на астрономијата. 
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ЕСЕНСКА АКЦИЈА НА САДЕЊЕ ЦВЕЌИЊА ВО КАРПОШ
 Одделението за екологија и енергетска ефикасност од Општина 
Карпош, денеска спроведе редовна хортикултурна акција, за обнова на 
цветниот расад на територија на локалната самоуправа. По тој повод, на 
кружниот тек на улица Варшавска, во близина на СУГС Георги Димитров се 
насадија 2.500 украсни цветни насади од типот љубичица - Виола Триколор.
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ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦАТА
  На барање на родителите за поголема безбедност каде што учат 
нивните деца во ООУ Лазо Трповски, Општина Карпош постави столпчиња 
долж тротоарите. Децата ќе можат непречено да одат по патеката до своето 
училиште. 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО НЕРЕЗИ
 Деновиве Општина Карпош изврши целосна реконструкција на детското 
игралиште на ул.Козле 8 покрај каналот во УЗ „Нерези“. Најмалите карпошани 
ќе можат безбедно да го користат во деновите кои следат.
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ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ СПОРТУВАА И ДРУГАРУВАА
 Во организација на одделението за култура и спорт од Општина Карпош, 
денеска, на спортското игралиште на ФК Алумина  во Карпош 3 се одржаа 
вторите по ред спортски детски забавни игри. Четврто и петтоодделенците 
од сите 10 основни училишта во Карпош, направија училишни тимови од 16 
основци во една мешана екипа, (осум момчиња и осум девојчиња) и заедно 
спортуваа и се рекреираа во пет различни фискултурни вежби.
 
 Распоредени во пет „станици“ на фудбалскиот терен, учениците 
учествуваа во групните штафетни забавни игри кои дозволуваа играње со 
нога и рака на голови, игри со рака – топка по земја,  игри со рака - гол со 
поставување на топка на линијата и игри со рака – постигнување гол со глава. 
Локалната самоуправа ги организира овие игри со цел, да го поттикне психо 
– физичкиот развој кај малите ученици, притоа развивајќи го спортскиот дух и 
мотивот за  соработка и другарување.
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ЕВРОПСКА ПОДДРШКА ЗА ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ
 Националната агенција за европски образовни програми  и мобилност 
во соработка со Општина Карпош, денеска во ООУ „Братство“ одржа обука 
за изработка на професионална кратка работна биографија – Europass CV. 
Вработените на определено време кои се ангажирани во основните училишта 
и градинките во Општина Карпош, се стекнаа со практични познавања кои ќе 
им користат при начинот на изработка на работните биографии и аплицирање 
за добивање на грантови.  Корисник на ваков грант од оваа година е и основното 
училиште Петар Поп Арсов кое со помош на овие средства ќе го реализираат 
училишниот проект во наставата, насловен како Another way to learn and to 
teach.
 Оваа активност се спроведува во рамките на Еразмус плус програмата 
на  Европската унија, која е наменета за финансирање на проекти, 
партнерстава, програми и мобилност во областа на образованието  и обука 
на младите и спортот. Програмата Еразмус плус се реализира во  периодот  
2014-2020 година.
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СО КООРДИНАЦИЈА ДО ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

 Раководителката на Секторот за дејности од јавен интерес од Општина 
Карпош, Анета Марковска-Илиевска, денеска во просториите на ООУ „Лазо 
Трповски“ одржа координативен состанок со ангажираните образовни и лични 
асистенти, кои работат со децата со пречки во развојот кои се школуваат  во 
училиштата на територија на локалната самоуправа. На денешната работна 
средба се говореше за подобрување на методологијата и пристапот на 
работење, а стручните лица од училиштата поднесоа и краток извештај за пет 
дневниот период на адаптација и запознавање со дечињата.
 Минатиот месец Општина Карпош и директорките на осум основни 
училишта од општината, во соработка со UNDP и Агенцијата за вработување на 
Република Македонија, потпишаа Меморандум за реализација на проектот  
„Карпош за еднаквите во училиштата“. Во рамките на овој проект, Општина 
Карпош ангажираше 17 дефектолози и стручни лица, кои ќе го реализираат 
проектот  во осум основни образовни установи. Овој проект започна на 1. 
октомври годинава, а ќе се спроведува до 31. мај  2018 година, по што ќе 
следува негова евалуација. 


