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Отворен првиот центар за ран детски развој во Општина Карпош

                                    
                      На 17 ноември , во просториите на ООУ„Аврам Писевски“, Градоначалникот на 
Општината Карпош, Стевчо Јакимовски заедно со амбасадорот на Швајцарија во Република 
Македонија, неговата екселенција Стефано Лазарото и претставникот на Канцеларијата на 
УНИЦЕФ , г-ѓа Фуруг Фојузер, го пуштија во употреба Центарот за ран детски развој – „Учиме 
и играме заедно“. Неговата екселенција Стефано Лазарото, обраќајќи им се на присутните 
го изрази своето задоволство што се наоѓа меѓу дечињата за кои е наменет овој Проект.

                   Тој истакна дека раните години кај децата се од клучна важност за нивниот живот 
и затоа токму во тој период треба да се активираат сите ресурси за една млада личност да 
стане успешен граѓанин. Овој проект е од посебно значење поради тоа што стартуваше 
пред прославувањето на Меѓународниот ден на децата - 20 ноември. Заблагодарувајќи 
се на Канцеларијата на УНИЦЕФ за нивната ангажираност ,Швајцарскиот Амбасадор 
му честиташе на Градоначалникот Јакимовски за поддршката и реализацијата на 
овој пионерски проект на територијата на Општината Карпош. Претставничката 
на Канцеларијата на УНИЦЕФ г-ѓата Фуруг Фојузер истакна дека овој проект е 
прекрасен пример за заедничка соработка и изрази надеж дека и другите Општини 
ќе најдат време и можности да се ангажираат во реализацијатата на вакви проекти.
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                             Градоначалникот на Општината Карпош, Стевчо Јакимовски поздравувајќи ги 
присутните дечиња,родители и гости ,го изрази своето задоволство што овој Проект 
егзистира и дека преку разни игри децата тука се социјализираат и се подготвуваат 
за идните животни предизвици. „Ние како Општина посветуваме посебно внимание 
на тоа каде,кој и како ги образува нашите деца, посебно вложуваме големи средства 
од нашиот Буџет за реновирање и реконструкција на училиштата и воопшто развојот 
на младите генерации.Многу ми е жал што нашите напори за подобра иднина на 
младите неможе да ги препознае ресорното Министерство за труд и социјална 
политика, за да ни обезбеди стручен кадар туку треба да чекаме помош однадвор за 
заживување на едни вакви значајни проекти. Затоа, апелирам до Министерството за 
труд да посвети поголемо внимание за детската иднина . Сите други проекти ја немаат 
таа важност какви што се оние кои се однесуваат за развојот на децата. Ние како 
Општина посветуваме големо внимание и за развојот на ромската популација како и за 
подобрување на нивните материјални услови - истакна градоначалникот Јакимовски. 
             Во забавниот дел дечињата со рецитирање и песнички се претставија пред 
присутните и со тоа докажаа дека постигнатиот успех и резултатите кај децата се 
најголем трофеј и признание. Во центарот за ран детски развој работат 10 волонтери 
од кој седум од Општина Карпош, и три волонтери од Центарот за ран детски 
развој. Инаку Центарот работи секој ден во период од 9.30 до 13.30 часот, во две 
групи. Возраста на децата вклучени во центарот, е од две и пол до пет и пол години.
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         Училишната кошаркарска екипа на 
ООУ „Владо Тасевски“ е овогодишен есенски 
шампион за 2011/2012 година во училишната 
лига за кошарка на Општина Карпош. 
Избраниците на професорот Амди Муса во 
досегашниот дел од кошаркарската училишна 
лига на Општина Карпош прикажаа најмногу 
и со максимален скор на победи, без ниту еден 
пораз, заслужено го освоија првото место. 
Инаку, тие се и минатогодишни шампиони во 
кошарка, а со ова само продолжува нивната 
традиција на успеси и победи. Веднаш зад нив 
се најде училишната кошаркарска екипа на 
ООУ „Петар Поп Арсов“ која во годинешново 
натпреварување ќе претставува сериозен 
конкурент во борбата за шампионскиот трон.
Тука уште со својот квалитет се истакнува 
и минатогодишниот вицепрвак ООУ 
„Војдан Чернодрински“, како и училишната 
кошаркарска екипа на ООУ „Димо Хаџи 
Димов“. Исто така, со свој евидентен квалитет 
се истакнуваат и останатите училишни 

тимови. Во првиот дел од кошаркарската 
училишна лига со своите квалитетни настапи 
се истакнаа кошаркарите: Пецалевски кој 
моментално е лидер на најдобрата листа на 
„кош поентери“ и Игњатов (ООУ „Владо 
Тасевски“), Огненовиќ и Стојковски 
(ООУ „Петар Поп Арсов“), Митревски и 
Терзиевски (ООУ „Војдан Чернодрински“), 
Стојанчев и Петровски (ООУ „Димо 
Хаџи Димов“). Првиот дел од училишната 
кошаркарска лига во организација на 
Општина Карпош заврши, возбудувањата од 
кошаркарската лига ќе продолжат напролет 
и според досега прикажаното сигурно не 
очекуваат многу интересни, возбудливи, 
неизвесни и квалитетни натпревари

ООУ„ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ ЕСЕНСКИ ШАМПИОН ВО КОШАРКА
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ЧЕТИРИ УЛИЦИ ЗА ЧЕТИРИ ДЕНА

   
       Општина Карпош во текот на 
изминатите четири дена успеа да ја 
заокружи целосната реконструкција на 
четири улици во Нерези, Тафталиџе и 
во Козле. Така, асфалтирана е улицата 
Јуриј Гагарин во должина од 450 
метри, односно површина од четири 
илјади квадратни метри. Изведувач на 
работите беше фирмата „Трансмет“. По 
неа беше асфалтирана и улицата 10 во 
населбата Долно Нерези во должина од 
100 метри или 620 квадратни метри, при 
што изведувач беше фирмата „Кодинг“.
   Беа асфалтирани и улиците 
Стокхолмска и тоа 900 квадратни 
метри, односно во должина 150 метри, 
исто така, од страна на „Кодинг“, како 
и Копенхагенска во должина од 230 
метри или 1.840 квадратни метри 
површина. На оваа улица работите 
ги изведуваше „Трансмет“. Вкупната 
должина на реконструираните, 
асфалтираните улици е 950 метри или 
7.360 метри, а цената на сите зафати 
изнесувашe девет милиони денари.


