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ЗАШТИТНИ МЕРКИ ЗА ХОББ
ВО ОПШТИНА КАРПОШ
По повод 19 ноември, Светскиот
ден на ХОББ-Хронична опструктивна
белодробна болест, во понеделникот
(17.11), на платото во ТЦ „ЛептокаријаКарпош3“, се одржа настан под
наслов „Дишете слободно“. Целта
на настанот беше подигнување на
свеста кај граѓаните за оваа болест,
која е четврт причинител за смртност.
Општина Карпош која секогаш се
грижи за здравјето на своите граѓани,
преку ваков вид поддршка сака да
ја зголеми одговорноста на сите
чинители во локалната заедница. Во
организација на Здружението на
специјалисти по семејна медицина-
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Респираторна група и Центарот
за семејна медицина, како и
Медицинскиот факултет, на овој
начин ја најавија неделата посветена
на ХОББ во која се предвидуваат
и други стручни активности. На
поставените штандови, карпошаните
имаа можност подетално да се
информираат за причинителите и
преземање мерки од оваа болест.
Исто така, беа поделени анкетни
листови на граѓани над 40 години
преку кои би можело да се открие
сомнеж за присуство на болеста
хронична опструктивна белодорбна
болест-ХОББ.

2
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„ЗДРАВ“ ДЕН ЗА ЗДРАВИ ДЕЦА ВО КАРПОШ
Децата од најмала возраст учат
како треба здраво да се хранат и
колку често да спортуваат. За таа
цел, градинката „Орце Николов“
која се наоѓа на територија на
општина Карпош, во вторникот (18.11),
организираше „здрав“ ден за здрави
дечиња. Низ песна и приредба,
заедно со водителот на детското
шоу „Пет плус“, го матеа својот
дневен напиток од зеленчук и овошје.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

Освен тоа, тие гласно одговараа на
прашања поставени од водителот
Игор и се надвикуваа меѓусебно кој
прв да каже што научил во својот втор
дом, градинката. Директорката на
градинката „Орце Николов“ Савка
Ковачевска, истакна дека ова е
многу важна едукативна програма
за децата, преку која уште од мали
треба да научат што е здраво, а што
не смее да се внесува во организмот.

3
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ЗДРАВА ИСХРАНА ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ
Со есенски плодови, мечиња, играчки,
цртежи и боички, беа преполни
пакетчињата наменети за болните
дечиња во детската болница „Козле“.
Ним им ги донираа вработените од
градинката „Распеана младост“,
во вторникот (18.11)со кои сакаа да
им посакаат побрзо оздравување
и весели есенски денови. Со ова
децата од Карпош и градинката
„Распеана младост“ се придружија
во соработката со Министерството
за труд и социјална политика и
Министерството за здравство, кои во
полн ек ја водат кампањата за здрав
живот, во рамки на хуманитарниот
проект „Од дете за дете“. Родителите
на децата од градинката „Распеана
младост“ која е на територија на
општина Карпош, се вклучија во оваа
акција, а богатите и преполни пакети
беа нивното „здраво“ дело, нивната
поддршка и љубов.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ
ЗА ДОМАШНИ МИЛЕНИЧИЊА
Општина Карпош во соработка со невладината организација „Анима Мунди“
во средата (19.11) веќе има поставено 15 корпи за отпадоци стриктно наменети
за домашни миленици, со графички приказ – пиктограм, за која точно намена
се. Корпите за отпадоци се поставени на најфреквентните локации каде се
шетаат милениците и тоа:
-Од CityMall до мостот Обединети нации, долж Партизанска,
- Наспроти Веро Тафталиџе кај зеленилото до улица Јуриј Гагарин,
- Кај Студентскиот дом Гоце Делчев
- Во Влае кај шетачката патека кон Кејот
- И во Карпош 2 во близината на Тинекс- маркетот
Во наредниот период имаме намера ние како општина сами да поставиме
дополнителна урбана опрема – вакви наменски корпи за отпадоци и фекалии
од домашните миленичиња.
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КАРПОШАНИ-НАЈКРЕАТИВНИ
НА ДЕТСКАТА ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА
Со прво место, второ и трето по
категории, децата од предучилишна
и училишна возраст од Карпош, ја
збогатија својата колекција дипломи
на ликовната Меѓународна изложба
во Кинотеката на Македонија која
се одржа во четвртокот (20.11). По
повод Денот на ослободувањето на
градот Скопје „13 ноември“ вчера
официјално се објавија добитниците
по категории на овогодинешната
изложба која беше на меѓународно
ниво и на која учествуваа деца од

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

помалата и повисока училишна
возраст. Креативните теми и цртежи,
на тема „13 ноември“, кои беа
изработени од вештите раце на
основците од сите училишта на
територија на општина Карпош како
и од четирите градинки во Општината,
се натпреваруваа за награда со
деца од Словенија, Србија, Хрватска,
БиХ, Црна Гора, Бугарија, Украина и
Турција. Оваа ликовна изложба е во
организација на Детскиот ликовен
центар од Скопје.

7
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СПОРТСКИ БОНТОН ОД ООУ „БРАТСТВО“
Основците од ООУ „Братство“ кое
се наоѓа на територија на општина
Карпош, заедно со своите врсници,
ученици од другите општини, во
четвртокот (20.11), низ игра ги развиваа
тактичките спортски мајстории. Во
програмата беа вклучени и децата
од училиштето со посебни потреби
ПОУ „Св. Климент Охридски“ од
општина Ново Село, струмичко, кои
беа домаќини на нашите карпошани.
Целта на спортскиот бонтон е
интегрирање на децата од училишна
возраст во системот на спортување,
играње и меѓусебно запознавање
со традицијата преку едукативни и
спортски игри. Инаку, во општина Ново
Село се одржа спортско-културната
манифестација
„Традиционални
спортски игри-Спортски бонтон“, по
повод 20-ти ноември, Меѓународниот
ден на детето. На оваа неколкумесечна
програма за развивање на спортскиот
бонтон досега учествуваа повеќе
од стотина ученици од општините
Карпош, Охрид, Велес, Свети Николе,
Маврово и Ростуше.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ОПШТИНА КАРПОШ ВО ПОСЕТА
НА ЗБРАТИМЕНИОТ ТИВАТ
По повод Денот на општина Тиват, 21-ви
Ноември, во четвртокот и петокот (20 и
21.11)делегација на Општина Карпош
предводена
од
градоначалникот
Стевчо Јакимовски и претседателот
на Совет на општина Карпош,
Сашо Лазаровски, беше во посета
на збратимената и пријателска
општина во Црна Гора. Во срдечна
атмосфера и конструктивна размена

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk

на мислењата, членовите на нашата
делегација поминаа два прекрасни
дена во кои имаа можност да ги
видат убавините и постигнувањата на
општина Тиват во изминатиот период.
Тие беа во посета на проектот
„Луштица Бај“, а беа присутни и на
свечената академија организирана
токму по повод празникот на општина
Тиват.

10
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Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ВОДОВОДНА МРЕЖА
ЗА НОВАТА БОЛНИЦА „ФИЛИП ВТОРИ“

Општина Карпош стартуваше со нова инвестиција, изградба на водоводна
мрежа за новата болница „Филип Втори“. Станува збор за инвестиција во
износ од 5.400.000 денари со која треба да се обезбеди водовод во должина од
572 метри долж новопроектираните улици 1 и 2, едната меѓу улиците Бледски
договор и булеварот 8-ми Септември, а другата кон бензинската пумпа
на „Макпетрол“. Изведувач на работите е фирмата „Жикол“, а оваа нова
инвестиција на територијата на УЗ Карпош 3 се очекува да биде завршена за
десеттина дена.
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ООУ „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“
-ЛИДЕР ВО ФРЛАЊЕ ПРАЗНИ БАТЕРИИ
Основното училиште „Димо Хаџи
Димов“, кое се наоѓа на територија
на општина Карпош, е избрано за
училиште со најголем број собрани
празни батерии на ниво на Општината,
во рамките на проектот кој го
спроведува „Го Клин“. На свеченоста,
која се одржа во средата (26.11) се
одржа завршната фаза од проектот
„Го Клин од отпадни батерии“, каде
во седум пилот општини, меѓу кои
и општина Карпош, се поделија
сертификати за успешно завршен
проект. Спонзорите на истиот проект,
Амбасада на Норвешка, Амбасада
на Шведска, Министерство за животна
средина и простороно планирање,
Т-Мобиле како и компјутерската
фирма „Анхоч“, по тој повод
доделуваа награди за секој училишен

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

еко-тим за успешно завршена работа.
Телефонскиот оператор Т-Мобиле
на ООУ „Димо Хаџи Димов“, ќе им
додели награда бесплатен пакет за
користење на кабловска телевизија и
интернет во период од една година кој
ќе го покрие целото училиште, додека
пак фирмата „Анхоч“ ќе им додели
материјална награда. На овој начин,
преку организираните еко-тимови
во секое училиште, основците имаа
можност во текот на седум месеци,
да се запознаат со штетноста на
батериите и лошото влијание врз
нивното
здравје.
На
завршната
манифестација
беа
поделени
кантички (место за отпадни батерии)
за секое училиште-учесник, како
потсетник каде треба да се фрлаат
празните батерии.
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ТРИБИНА ЗА РАКОТ НА ДОЈКАТА
Со поддршка на општина Карпош,
здружението
за
борба
против
ракот „БОРКБА-за секој нов ден“, во
соработка со клиничката болница
„Аџибадем Систина“, во четвртокот
(27.11)
се
одржа
трибина
за
поддигање на свеста кај жените за
ракот на дојката. На трибината се
пренесоа сознанијата околу тоа какви
симптоми може да имаа оваа болест
кај жените и како да се заштитат од
неа се поголемиот број забоени

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

жени во Македнија. Предавањето го
водеа претседателката на „БОРКАза секој нов ден“, Биба Додева, д-р
Маја Стојчева Чапова, спец. радилог
КБ „Аџибадем Систина“, д-р Славица
Кралева, спец. онколог-радиотерапевт
КБ „Аџибадем Систина“, д-р Драган
Смилевски, торакален хирург КБ
„Аџибадем Систина“ и Жаклина
Јовановска, претставник на „Медикус
хелп„ Скопје.

15
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КАРПОШ НА НУТРИКОН 2014-ТА
Општина
Карпош
преку
свој
претставник М-р Ирена Калајџиева
Милевска – овластено лице за
контрола и безбедност на храна во
градинките и основните училишта,
учествуваше
на
меѓународната
Конференција
за
Квалитет
и
безбедност на храна, Здравје и
Нутриционизам - НУТРИКОН 2014-та во
организација на Консалтинг и тренинг
центар КЛУЧ. Конференцијата се
одржа на 27-ми и 28-ми ноември во
Музејот на Македонската борба во
Скопје, и во соработка со Европската
групација за хигиенско инженерство
и дизајн (EHEDG) и Иницијативата
за глобална хармонизација (GHI)
каде што членува Општина Карпош.
Трето светско Тело кое даде свој
придонес во успешна реализација
на Конференцијата беше Европската
асоцијација за хемиски и молекуларни
науки (EuCheMS), а настанот е
акредитиран од Лекарската комора
на Македонија. На конференцијата
присуствуваа
150
научници,
истражувачи,професионалци,
компании, невладини организации,
консултанти и индивидуалци од 13
земји од светот. Освен Република
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Македонија, земаа учество и Албанија,
Босна и Херцеговина, Хрватска,
Германија,
Унгарија,
Латвија,
Пакистан, Тајван, Русија, Србија,
Словачка и Турција. Презентерите
на Конференцијата ги претставија
своите научни и стручни трудови од
областа на квалитетот и безбедноста
на
храната,
нутриционизмот,
здравството, хигиенското инженерство
и најновите трендови и законски
регулативи на светско ниво. Најчести
теми кои беа опфатени беа: Генетски
модифицираните
организми
и
влијанието врз човекот, Состојки и
додатоци во исхраната, структура и
адитиви, производство и преработка
на храна, прехранбено инженерство и
негова одржливост, микробиолошки,
физички и хемиски опасности во
прехранбената индустрија, анализа
на ризик, невролошко-дегенеративни
и орални болести, нутритивност,
меѓународни програми и проекти
како
и
образование,
иновации
и трансфер на знаења. Преку
своето искуство во менаџирање
на контролата и безбедноста на
храната во градинките и основните
училишта, М-р Ирена Калајџиева
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Милевска оствари бројни средби со
претставници од државни Институции
и општини со кои го сподели своето
искуство од оваа област. Беше
утврдено дека ниту една друга
општина во земјава, освен Општина
Карпош нема компетентни лица за
контрола и безбедност на храна. На
конференцијата беше констатирано
дека за спроведување на проекти
за здрави навики во исхраната и за
нутриционизам потребно е да бидат
вклучени компетентни лица кои своето
знаење го стекнале на акредитирани
универзитети или преку акредитирани
консултантски куќи, а не нутриционисти
кои повеќе се афирмирале преку
пишаните и електронските медиуми
без никаква лиценца за работа или со
сертификат од неакредитирани обуки.
Од НУТРИКОН 2014 произлезе ,,Книга
на Апстракти“ од 150 научни и стручни
трудови во чиј организациски комитет
учествуваше и претставничката од
Општина Карпош.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ ЌЕ ДОБИЕ НОВИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
Со „виза“ за споменикот на првиот космонаут Јуриј Гагарин и со одлука за
изградба на нови спортски терени во Општина Карпош, во петокот (28.11),
советниците на оваа локална власт поминаа уште една, повеќе да се рече
рутинска седница на Советот. Скулптурата на Јуриј Гагарин ќе се лоцира на
територија на Општина Карпош на крстосницата на улицата Франклин Рузвелт
и булеварот Теодосиј Гологанов на аголот од паркот „Македонија“ кој се наоѓа
помеѓу булеварот Теодосиј Гологанов и улицата Јуриј Гагарин. Ова спомен
обележје е целосна донација на Амбасадата на Руската Федерација во
Македонија. Карпош исто така ќе добие и нови спортски терени на површина
од 80 квадратни метри на Кејот на реката Вардар. Станува збор за објект
вреден околу 50.000 евра инаку, исто така, донација од руски граѓанин, Павел
Малиновски. На седницата советниците од сите советнички групи ги прифатија
предлог програмите на градинките во Карпош, а усвоија и повеќе легализации
на објекти.

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk
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