ОПШТИНА
КАРПОШ
НЕДЕЛЕН
Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА:
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ
СО ЈАВНОСТА

8 - 14 Февруари 2016 Билтен бр. 216
ООУ „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ” ГО
ПРОСЛАВИ ПАТРОНАТОТ
Во понеделникот (8.02.2015)во Карпош празнуваа и учениците од основното
општинско училиште Христијан Тодоровски Карпош, кој со пригодна приредба
и програма го одбележаа патрониот празник на ова училиште во Карпош 1.
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СОВЛАДУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕСИНДОРМОТ АДХД И РЕАЛНИОТ СВЕТ
Во соработка со Општина Карпош и со Здружението на граѓани „Во мојот
свет“ за третман на деца со аутизам, АДХД и аспергеров синдром и ООУ
„Владо Тасевски“, во вторникот (9.02.2015) во Кинотеката на Македонија се
одржа предавање на тема „Хиперактивни сонувачи во училиште“. За таа цел,
гостинот од Загреб, Република Хрватска, Марко Ферек пред присутните, ја
раскажа својата лична приказна за растењето со симптоми на невнимание,
хиперактивност и импулсивност. Тој е претседател на Здружението „Будење“
за откирвање на децата со синдром АДХД и е еден од првите иницијаторипредавачи во Хрватска токму на оваа тема.
- Главната цел на ова предавање е развивање и подигање на свеста
за синдоромот АДХД, односно да се увидат промените кај децата во
училиштата и градинките, односно да се спознае фактот дека постојат
деца кои размислуваат и учат на друг начин. Поради тоа, многу често тие
не ја добиваат потребната поддршка и затоа настануваат проблеми по
прашањето самодоверба и агресивно однесување. Денеска, АДХД е еден
од најчестите ментални пореметувања кај децата. Тие се хиперактивни, имаат
многу енергија и често прават проблеми. Тие деца се многу невнимателни,
сонуваат и имаат проблеми со концентрацијата. Исто така, има деца кои се
доста импулсивни, кои бурно реагираат и кои се исклучително нестрпливи.
Сите овие елементи влегуваат во еден образовен систем каде настанува
проблем и кај учениците како и кај наставниците кои работат со такви деца –
рече Ферек, кој дополни дека една од најважните работи кај АДХД едукацијата
е едукација на учителите и на родителите. Оваа група на луѓе мора да научат
како децата со овој синдром размислуваат, кои се потребите на тие деца и
какво однесување да очекуваат од истите.
Статистиките кажуваат дека АДХД синдромот во светот зафаќа 3 до 8 отсто,
а тоа значи дека во едно одделение од 30 деца, тројца ученици имаат ваков
синдром. Предавањето кое Марко Федерек им го презентираше на присутните
наставници од училиштата, негувателките во градинките, како и претставници
од секторите од образование на ниво на Град Скопје, дефектолози и

Општина Карпош
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педагози, е дека овие деца се карактеризирани како злосторници, лоши и
невниматилни, но всушност нивното однесување не е дека тие не се доволно
добри, туку имаат таков карактер и неможат своеволно да го конторлираат
своето однесување.
Ова предавање ќе придонесе за зголемување на мотивираноста на
наставниците во нивната работа, овозможувајќи им да воспостават подобра
динамика и комуникација со учениците кои го имаат овој проблем.
Директорката на ООУ „Владо Тасевски“, Елка Даскалова ја потврди потребата
на доедукација на наставниот кадар и изрази задволство што освен
материјалите, ваквите предавања секогаш се добредојдени.
- Наставниот кадар треба прво да го разбере АДХД синдромот. Затоа сме тука
да научиме кои методи и техники треба да се практикуваат за овие деца кои
се поразлични од децата кои имаат реалното однесување. Многу ни помагаат
околу тоа и родителите и здружениата, и затоа ООУ „Владо Тасевски“ беше
иницијатор за ваква една презентација. Во нашето училиште има вакви деца
и со нив работиме од материјалите кои ги црпиме за синдромот АДХД, но
никогаш не се отповеќе вакви едукативни предавања и работилници.
Општина Карпош секогаш ги отвора „вратите“ за доедукација на наставниот
кадар, се во насока на подигнување на квалитетна и културна младина.
Раководителката на Секторот за дејности од јавен интерес, Анета МарковскаИлиевска ја поздрави оваа активност која е вон рамките на Програмата за
работа, но е активност која не смее да се пропушти.
- Општина Карпош постојано ги поддржува активностите од ваков тип, иако ова
е едно од вонпрограмските. Приоритет ни се децата и за оваа целна група
Општина Карпош максимално води грижа.
Во рамките на предавањата се одржа и едночасовна работилници која се
состоеше од практични вежби и совети за наставниците.
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„ВИЗА“ ЗА НОВИ ФАСАДИ ВО КАРПОШ
Во Општина Карпош и во наредниот период ќе продолжи разубавувањето и
реконструкција на старите и руинирани фасади на згради на територијата
на оваа локална самоуправа. За ова гласаа советниците со усвојувањето на
последната точка од дневниот ред, со што дадоа ,, виза’’ за реконструкција на
нови фасади во Карпош.
На четириесет и петта седница на Советот на Општина Карпош со која
претседаваше претседателот Сашо Лазаровски, советниците дискутираа и
усвоија дваесет и девет точки кои беа предложени на дневен ред.
Предлог- Заклучоците за усвојување на извештаите на активностите на Општина
Карпош за изминатата 2015 година, во областа на образованието, детска,
здравствена и социјална заштита, културата и спортот, како и во областа
на информатичката технологија, уредувањето на градежното земјиште и
во областа за еднакви можности меѓу мажите и жените беа консензуално
изгласани.
Со одобрувањето на Предлог- одлуката за меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за проектирање и
асфалтирање на улица 6 во село Бардовци, советниците на Општината го
одобрија натамошното инфраструктурно реконструирање во овој дел на
Карпош. За опожарена куќа советниците одобрија финансиски средства со
која делумно ќе се компензира настанатата штета, а на денешната седница
на Советот, исто така, беше одобрена финансиска поддршка и за ООУ
,,Димо Хаџи Димов’’.
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ЗДРАВА ХРАНА ЗА ЗДРАВИ ГЕНЕРАЦИИ
Малите дечиња од градинката „Орце
Николов“ во Карпош 4, во средата
Оваа детска установа во соработка
со првиот центар за органска храна
во Македонија, „Биокулт“, одржаа
презентација на „здрави рецепти“ за
квалитетна исхрана кај децата.
Секојдневното внесување здрава
храна е едно од важните сегменти за
правилен развој на детето, кое треба
да знае што е здраво да се јаде, а што
да се исфрли од исхраната. Па така,
запознавањето со здравата храна на
децата од клонот на градинката „Орце
Николов“, едукативно и во пракса
им почна во рамките на проектот
„Доброто здравје почнува од добрата
исхрана“, при што тие имаа можност
да ги вкусат здравите напитоци како
и самите тие да подготват, слатки
колачиња од органски производи.
Директорката на клонот на градинката
„Орце Николов“, Савка Ковачевска
истакна дека оваа активност е многу
важен чекор при запознавањето со
здравата исхрана кај малите деца.
- Преку целата година имаме многу
активности, па така и денеска сме
тука да им објасниме на малите
дечиња што значи здравата исхрана
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и колку е таа важна за нив. Целта е да
делуваме на подигање на свеста за
исхраната, а тоа како процес треба
да започне од најрана возраст. Оваа
активност е воспоставена и помеѓу
родителите на децата кои всушност
се иницијатори на овој проект.
Претставничката
од
„Биокулт“,
Маријана Мартиновска образложи
зошто е здраво да се применуваат
органиските производи при готвењето.
Денеска
дечињата
како
за
почеток имаа можност да пробаат
растителни
напитоци,
подготвени
со овесни мусли. Тие исто така,
ќе имаат можност самите да
си подготват бомбици од здрави
органски намирници, а ќе направиме
и една кратка презентација на „Чуфа
микс“ кој е наш производ, односно
направа за правење растителни
млека. Органската храна е една од
најдобрата храна, а тоа значи дека
таа е нетретирана, чувана и растена
во здрави методи. Најважно од се е
што семињата не смеат да бидат
генетски модифицирани.
При дегустација на органската храна,
дечињата се забавуваа, но и здраво
се најадоа.
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ИНФРАСТРУКТУРНО КОМПЛЕТИРАЊЕ НА НЕРЕЗИ
Инфраструктурното
градење
во
Општина
Карпош,
продолжува
со засилено темпо. Во населбата
Нерези, градоначалникот на Општина
Карпош, Стевчо Јакимовски во изјава
за медиумите ја најави финалната
реализација на улиците кои се
асфалтираат, со што ќе се подигне
квалитетот на урбаното живеење во
ова населено место.
- Завршуваме со асфалтирање на
улиците ,, Козле’’ 3, 5, 8 и 10, со вкупна
должина од седумстотини метри.
Вредноста на проектот е 5.100.000
денари, a работите ги изведува
градежното претпријатие ,, Бетон’’. Во
исто време ја завршивме улицата која
што води од последна ,, 57 –ца’’ до
црквата ,,Св. Пантелејмон’’, која е во
должина од седмумстотини и десет
метри, со вредност од околу 4.500.000
денари, со што целокупниот овој
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проект на серија реконструкции на
улици во нерези достигнува вредност
од 9.600.000 денари, сумираше првиот
човек на Општина Карпош Стевчо
Јакимовски. -На оваа улица, рече тој,
поставивме и фекална канализација,
на која веќе дел од граѓаните од
улиците 8 и 10 се приклучија на оваа
канализација. Со ова и понатаму
продолжуваме да работиме на
подобрување на квалитетот на животот
на граѓаните на Нерези, и ни останува
да ја направиме канализацијата која
што продолжува по ,,Козле 3“ и да го
затвориме отворениот канал кој што
води во езерата во Градскиот парк.
Со сите овие проекти, сите барања
кои ги имаа доставено граѓаните на
Нерези, Општина Карпош во тековната
2016 година целосно ќе ги реализира,
образложи
Граданачалникот
Јакимовски.
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Традиционална училишна соработка
Во петокот (12,02,2015), во ООУ „Вера
Циривири Трена“ се реализираше
работна средба меѓу ООУ„Братство“
и училиштето домаќин. Станува збор
за заеднички четири годишен проект на
УСАИД, за Меѓуетничка интеграција во
образованието. Ученичката заедница
и детската организација именувана
како „Градинарска патрола“, од
двете партнер училишта, ја направија
редовната контрола во зеленчуковата
градина, засадена во месец ноември,
минатата година. Градинарската
патрола одговорно направи увид во

Општина Карпош
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градината, каде основците ја чистеа
тревнатата површина и се радуваа на
заеднички засадените градинарски
култури,
марулата,
кромидот
и
зачинските билки. Сето тоа беше
уредно заведено во нивниот Ботанички
дневник. Но активноста на младите
ентузијасти не запре тука. Учениците
направија и албум-постери, каде ја
овековечија својата плодна соработка,
преку фотографии кои хронолошки
даваат опис на нивна досегашната
соработка и љубов, преточени во
заедничката градина.
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ДРУГАРУВАЊЕ СО КАРПОШАНИ
ЗА ДЕНОТ НА ЉУБОВТА И ВИНОТО
По повод Денот на љубовта и виното,
„Свети Валентајн и Свети Tрифун“,
на
пригодно
другарување
во
ресторанот „14-ка“, градоначалникот
Стевчо Јакимовски, се сретна со
осамените лица и дел од ранливите
категории граѓани од оваа општина.
При неговата средба со жителите,
во знак на почит и грижа за овие
лица, карпошанки добија по еден
цвет. Првиот човек на локалната
самоуправа, Јакимовски, по повод
традиционалната
претпразнична
средба изјави:
- Денеска се дружиме со граѓаните кои
се наоѓаат во специјална 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 Денот на вљубените
„Св. Валентајн“ и „Св. Трифун“. Со
неа, наоѓаме повод да бидеме со
граѓаните и да им покажеме дека
локалната самоуправа води грижа за
сите, и дека се потруди да им помогне
и да им се приближи и на ваков начин.
Општината, им помога на своите
сограѓани на најразлични начини,
било да станува збор за материјална
поддршка или со емпатија, помош,
разбирање и другарување.
Ние ги помагаме сите невладини
организации кои ги таргетираат овие
групи, како и граѓаните кои се наоѓаат
во потешка финансиска состојба,
особено лицата со посебни потреби
и оние кои се дел од социјално
загрозените семејства.
На територија на Карпош имаме пет
пензионерски клубови кои ги користат
двете пензионерски друштва кои
егзистираат во Општината, но, исто
така, имаме формирано и социјална
служба за стари, изнемоштени и
болни лица, со цел да ги посетат и да
им помогнат во делот на набавка на
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прехранбени производи. Јас сум горд
и среќен што гледам дека нив тоа им
годи, бидејќи денес тие се насмеани
и задоволни, а тоа е она што ние како
локална самоуправа сакаме да го
видиме кај сите нив.
Оваа е шеста по ред хумана
традиционална акција, која е во
организација на Одделението за
детска, здравствена и социјална
заштита при Општина Карпош.
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МЕЃУНАРОДНА ПОДДРШКА
ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВО КАРПОШ
Интензивното
инвестирање
во
реконструкција на коловозните ленти,
и изградба на нови атмосферски
и
фекални
канализации на
територијата на Општина Карпош
продолжува со засилено темпо. По тој
повод, градоначалникот на Општина
Карпош Стевчо Јакимовски денес
одржа конференција за печат во која
изјави:
Продолжуваме
со
нашите
инвестициони активности, овој пат во
урбаната заедница ,,Владо Тасевски’’
. Со проектот на Светската Банка ќе
извршиме реконструкција, односно ќе
изградиме атмосферка канализација
на улиците: ,, Алжирска’’, ,,Анкарска’’,
„Багдатска’’ како и на улицата ,,Борка
Талески’’. Исто така, на овие улици
ќе извршиме реконструкција на
коловозната лента.

Општина Карпош
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Во исто време, со средства издвоени
од буџетот на локалната самоуправа,
ќе се изврши реконструкција на
атмосферската канализација на
улиците ,,Рампо Лефката’’ и ,,Ристо
Равановски’’, со што сите овие
инвестициски активности реализирани
со проектот од Светска Банка и дел
од општинскиот буџет ќе достигнат
вредност од 18 милиони денари.
- Како што можете да видите, во тек
се градежните активности на улицата
,,Борка Талески’’, а во наредниот
период ќе следува и реконструкција
на улицата ,,Њу Делхиска’’, со што
во наредните шеесеттина дена ќе
следат поинтензивни реконструкциски
активности во овој дел од Општина
Карпош, образложи првиот човек на
Општината Стевчо Јакимовски.
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