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„ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“ ШАМПИОН
ВО РАКОМЕТНАТА ЛИГА
Вчера, во СРЦ „Борис Трајковски“ се одиграа финалните натпревари од
училишна лига во ракомет на Општина Карпош, која се одржа по прв пат.
Првопласирана ракометна екипа е составот од „Димо Хаџи Димов“, додека
на втората и третата позиција се пласираа ракометните тимови од „Вера
Циривири Трена“ и „Петар Поп Арсов“. Најдобар стрелец во училишната
ракометна лига во Општина Карпош е Едвин Омерагиќ од „Вера Циривири
Трена“, додека за најталенетиран играч е прогласен Андреј Крстевски од
„Христијан Тодоровски- Карпош“. Признанието за најдобар голман отиде
кај Виктор Рибески од „Петар Поп Арсов“, а Андреј Јорданов од „Димо Хаџи
Димов“ е прогласен за најдобар играч на сезонската ракометна лига.
Најталентирана ракометарка оваа сезона е Ана Георгиевска од „Војдан
Черднодрински“, додека најмногу голови постигнаа Мирјана Петковска и
Андреа Томчевска од „Вера Циривири Трена“. Голманката Јуле Михајловска
од „Димо Хаџи Димов“ е прогласена за најдобра ракометна голманка оваа
сезона во ракометната лига, додека Стефани Софтовска е избрана за
најдобра ракометарка.
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ОПШТИНА КАРПОШ ДЕЛ ОД НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЈА „ЗДРАВЈЕ 2020” НА СВЕТСКАТА
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Општина Карпош преку својот претставник М-р Ирена Калајџиева Милевска
учествуваше на дводневната работилница на тема ,,Интерсекторска соработка
за здравје во локалната заедница”, која се одржа во ТЦЦ „Гранд Плаза” на 30ти и 31-ви мај. Проектот е дел од Националната стратегија ,,ЗДРАВЈЕ 2020”
организирана од Канцаларијата на Светската здравствена организација
- регионална канцеларија за Европа и во соработка со Министерството за
здравство.
Работилницата ја водеа М-р Снежана Чичевалиева - програмски менаџер
за национални политики при СЗО и Маргарита Спасеновска - шеф на
Канцаларијата на СЗО, а свое уводно обраќање имаше државниот советник
од Министерството за здравство д-р Јованка Костовска.
Целта на средбата беше претставниците од локалната самоуправа од различни
сектори, вклучително и граѓанскиот, да развијат дискусија за унапредување
на интерсекторската соработка за здравјето на секој поединец-жител кој е
основна клетка во формирање на здраво општество.
Во текот на дводневната дебата преку презентации беа посочени бројни
позитивни активности кои локалните власти ги спроведуваат во рамките
на своите програмски цели. Формираните работни групи дискутираа по
одредени области, за поефикасно спроведување на Национална стратегија
за здравје, Оперативниот план до 2020 година и Одржливите развојни цели
на Обединетите Нации. Овие проекти претставуваат клучни приоритети за
воведување политики, регулатива и практика за интерсекторска соработка за
здравје на локално ниво.
Работните групи преку своите координатори дадоа свои заклучоци, од кој се
издвои еден како најзначаен, а тоа е формирање на Национален Совет за
здравје при Министерството за здравство кој ќе ги координира и ќе работи со
Советите за здравје формирани во општините. Д-р Костовска појасни дека
со оваа програма ќе се интензивира интерсекторската соработка што е
во функција на јавното здравје. На работната средба освен организаторите,
учествуваа претставници од сите ресорни министерства и институции како и
претставници на општините во Република Македонија.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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НАЈМАЛИТЕ СЕ ЗБОГУВАА
ОД ГРАДИНКАТА „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
Со зборовите „Збогум градинке, никогаш нема да те заборавам“, пет
годишните карпошани од градинката „Орце Николов“ се простија од
своите најубави и најбезгрижни денови поминати со своите другарчиња. На
вчерашната попладневна забава по повод последна претстава, децата од
трите градинки „Орце Николов“ се претставија со музичка точка и рецитирање
на стихотворби кои разбудија спомени кај дечињата кои своето петгодишно
растење и развивање, го поминале со другарчињата од својата градинка.
Директорката, Савка Ковачевска изрази голема благодарност до сите
родители кои во изминатите години беа дел и учествуваа во многубројните
активности кои се спроведуваа во градинката и воедно им посака успешен
почеток на сите првачиња.
Освен музичката програма, во дворот на градинката беа изложени и
креативните цртежи на дечињата од трите градинки на тема „Мојата градинка“.
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