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ООУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ” ЕКО УЧИЛИШТЕ ВО КАРПОШ

Во рамки на „Еко - самитот 2017” кој се одржа минатиот петок во хотелот
„Порта” во скопски Аеродром, организацијата „ОХО” која е поддржана од
Швајцарската амбасада во Скопје, по втор пат го избра, а министерката
за образование Рената Дескоска, свечено и го додели интернационалното
признание „Зелено знаме” на ООУ „Јан Амос Коменски”. Со добивање на
престижната еколошката награда, оваа образовна институција е единствениот
претставник од општина Карпош која се стекна со епитетот „Еко училиште”.
Во Република Македонија, „Зелено знаме” добија 37 основни и три средни
училишта.
Со оглед на тоа што „Зеленото знаме” е највисока награда од проектот
„Еко-пакет”, јасно покажува дека училиштето во изминатиот период посветено
работело во делот на еколошката едукација од типот на спроведување
кампањи, акции и проекти во кои учествувале сите наставници, родители,
ученици и претставници од работни организации. Во насока на позитивната
пракса, во ООУ „Јан Амос Коменски” се наоѓа и т.н „лабораторија за
екологија” која функционира во рамки на Креативниот центар-Карпош.
Инаку, еко-училиштето има потпишано Меморандум за соработка со општина
Карпош, со кој се регулираат меѓусебните односи, со цел подобрување на
состојбата на животната средина во локалната заедница. Екологистите од
„Коменски” веќе неколку години по ред преземаат низа активности, преку
одржување на едукативни презентации, чистење на училишниот објект и дворот,
собирање на стара хартија и пластична ПЕТ амбалажа и можеби најважно од
сé, развија цврста соработка со неколку невладини еколошки организации.
Основците изработија и Еко-кодекс со акцент на рециклирањето, со чија
имплементација се заштедува енергија и се редуцира загадувањето на
животната средина. Програмата „Интеграција на еколошката едукација
во македонскиот образовен систем” се спроведува задолжително во сите
основни и средни училишта и градинки и во сите приватни училишта и ученички
домови ширум државава.
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СО ЕДУКАЦИЈА ДО ЗДРАВ ОБРОК
Денеска, во ООУ „Аврам Писевски“, во населбата Бардовци, во присуство
на градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, министерката за
образование и наука Рената Треневска - Дескоска и претсавник од мисијата
на УНИЦЕФ, се одржа едукативен час по здрава исхрана. Овој настан е во
рамки на глобалниот проект „Секој оброк, раскажува приказна“ и во себе
вклучува унифицирани вредности и заложби како што се: здравата исхрана,
чиста животна средина, чиста вода за пиење, намалување на сиромаштијата,
рамноправност, подобар квалитет на живот, подобро образование. Како што
истакна министерката Дескоска, потребата од здрава исхрана кај децата во
основните училишта, налага нова законска регулатива со која ќе се контролира
квалитетот на исхраната.
- Во собраниска процедура ќе предложиме законско решение, со
кое ќе се утврди точниот нутритивен квалитет на исхраната. Ќе се предложат
поригорозни казнени мерки за оние училишта кои не го почитуваат правилникот
со кој е утврдено точно какви хранливи состојки треба да конзумираат
основците, потенцираше Дескоска.
Одделенската наставничка, Драгана Горковска- Гавриловска преку
интерактивна настава им го презентираше здравиот начин на исхрана на
основците, потребата од правилно комбинирање на прехранбените продукти
и почитување на калорискиот внес на храна.
Професионален нутриционист на учениците им одржа час за здрав
начин на исхрана, на кој им ги презентираше позитивните и негативните ефекти
од исхраната. На предавањето беше потенцирано дека здравите шеќери и
здравите масти кои ги има во овошјето и јаткастите плодови, се преферирани
прехранбени продукти, за разлика од производите во кои има рафинирани
шеќери и масти.
Основците кои присуствуваа на овој наставен час, интерактивно се
вклучија во дискусијата, меѓутоа, интенцијата на проектот преку УНИЦЕФ
програмата е нивно вмрежување со други деца ширум светот и размена на
искуства и знаење за потребата од здрава исхрана.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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БЛАГОДАРНИЦА ЗА ПОДДРШКА НА СТАРИТЕ ЛИЦА
Директорката на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“ – Скопје, д-р
Салија Љатиф, на денешната прослава по повод 59. патронат на Јавната
здравствена установа, свечено му врачи благодарница на градоначалникот
на општина Карпош, Стефан Богоев. Првиот човек на Општината го доби ова
признание за хуманата поддршка, која локалната самоуправа континуирано
ја обезбедува за своите сограѓани од „трето доба“, кои живеат во Домот за
стари и изнемоштени лица „Мајка Тереза“ во населбата Злокуќани.
- Ние како општина, постојано се грижиме за нашите постари сограѓани
кои живеат во здравствената установа која се наоѓа на наша територија.
Во оваа пригода би сакал да ја најавам изградбата на новиот рекреативен
центар за пензионери и на пензионерски дом. Со изградба на нов дом за
нега во населбата Злокуќани, сакаме да обезбедиме соодветна грижа и
достоинствен живот за пензионерите кои живеат во oпштина Карпош – истакна
Богоев.
Градоначалникот на Карпош објасни дека објектот ќе биде облагороден
со зеленило и паркови за рекреација, кој ќе нуди богати содржини за
поттикнување на подобар социјален живот за старите лица.
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КАРПОШ ЗАПОЧНА СО РАСЧИСТУВАЊЕ
НА МИНИ ДЕПОНИИ
Од денеска, општина Карпош стартуваше со расчистување на т.н мини
депонии низ општината, каде што несовесни граѓани често пати фрлаа отпад.
Станува збор за околу пет до шест локации, кои ќе бидат целосно исчистени
и заштитени со ограда од заштитна мрежа. Покрај тоа што оваа ограда ќе
влијае на визуелниот впечаток, исто така ќе спречи натамошно фрлање на
отпад, смет и градежен материјал.
Прва за расчистување беше локацијата на ул. Софиска во населбата
Тафталиџе 2, на местото на кое се наоѓа руинираниот објект на поранешна
„Славија“. Во наредните денови работниците за одржување на јавната хигиена
кои ги ангажира општина Карпош ќе продолжат расчистувањето и на другите
локации, а заштитата од создавање на вакви мини депонии ќе биде дел од
редовната практика на локалната самоуправа.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА СТАНАРИТЕ
НА ДОМОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“
Општина Карпош пристапи кон реализација на даденото ветување за
подобрување на амбиентот на старскиот дом „Мајка Тереза“ во Злокуќани.
Во рамки на тоа почна поставувањето на оградата – гелендер по скалите и
на тремот. Освен тоа се работи на поставување на настрешница за излез во
дворното место на домот за стари лица како и на оспособување на подот
за пристапување до берберскиот салон. Изведувач на работите е фирмата
„Мастеф“ од Скопје.
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ПЕТ ДЕЦА ОД ЈУОДГ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
ФАТИЛЕ КОКСАКИ-СОСТОЈБАТА ПОД КОНТРОЛА
Деновиве, во клонот на градинката „Орце Николов“ во Карпош 2 е
регистрирана појава на вироза предизвикана од „Коксаки тип А“ вирусот.
Вирозата за прв пат е констатирана во понеделникот кај две дечиња од
јасли (возраст од 0 до 8 месеци), а во вторникот се пријавени уште 3 случаеви,
кај две деца од јасли и едно во групата до 3 години, додека вчера и денеска
(среда и четврток) нема појава на ниту еден случај со ваква вироза.
Од страна на Општина Карпош и директорката на градинката веднаш
е информирани Центарот за јавно здравје, од каде дојде стручен тим, како и
Санитарната инспекција по што е направен увид и записник. Констатиорано
е дека не станува збор за алармантна состојба и дека се испочитувани
сите мерки пропишани со протокол за одржување на санитарно-хигиенска
состојба. По увидот, постапено е по сите дадени упатства, односно преземени
се сите мерки за целосна дезинфекција на објектот – детската градинка.
Превентивно беа повлечени и децата од групата јасли, меѓутоа нивното
згрижувањето и натаму продолжува без никаков проблем.
Со цел за благовремено информирање на родителите , денеска, во
16.30 часот ќе се одржи состанок со стручните лица за хигиенска заштита и
со лекарскиот тим кој е постојано лоциран во оваа детска установа, за да им
се укаже на тоа за каков вид на вироза станува збор и за превентивните мерки
кои градинката постојано ги прави, но и за мерките за хигиена кои треба да се
почитуваат и дома.
Увид во градинката по повод овој случај, направи и градоначалникот
на Општина Карпош Стефан Богоев, заедно со својот тим и стручни лица од
Општината и од градинката.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ИСЧИСТЕНА МИНИ ДЕПОНИЈАТА ВО КАРПОШ 1
Денеска, екипата на Општина Карпош целосно ја исчисти мини
депонијата на ул.„Гиго Михајловски“ во УЗ Карпош 1.
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ФЕСТИВАЛ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев заедно со неколку
советници присуствуваше на ревијалниот дел на меѓународниот драмски
фестивал за лица со и без хендикеп организиран од Здружението на граѓани
за промоција и развој на регионите „Свет на различни а еднакви“ од Скопје кој
се одржа вчера во Македонскиот народен театар.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ГРАЃАНИТЕ ЗА ПОФУНКЦИОНАЛНА ОПШТИНА
Под мотото „ Здружени сили, за заеднички интереси“, денеска во
просториите на урбаната заедница „ Кузман Јосифовски- Питу“ беше
одржан првиот граѓански форум. Во организација на Женската граѓанска
иницијатива „ Антико “ од Скопје, Центарот за граѓанска иницијатива од
Прилеп, со поддршка на Општина Карпош, претставниците од граѓанските
здруженија, претставници од урбаните заедници од територијата на локалната
самоуправа, како и граѓани карпошани разговараа за локалните проблеми
и приоритети на една општина, конкретно за Општината Карпош.
Овој
проект, кој започна во оваа скопска општина, а ќе се спроведе во уште
пет општини од Република Македонија, има за цел најпрво да ги детектира
проблемите со кои се соочуваат граѓаните во една локална заедница, потоа
да изработи акциски план по кој ќе се третира нивното решавање, и на крај
да спроведе имплементација на претходно утврдените решенија. Како што
истакна претседателката на Организацијата на жени на Град Скопје-ОЖС,
Томка Дилевска, оваа соработка меѓу граѓанските организации и локалните
самоуправи е од исклучително значење, со што се подобрува таргетирањето на
проблемите со кои се соочуваат граѓаните. - Имаме одлична соработка,
конкретно со Општина Карпош, и верувам дека и во иднина ќе продолжиме во
истиот дух. Од секогаш сум се залагала за продлабочување на соработката
меѓу нас како претставници на граѓанските организации и локалните власти,
бидејќи најголем бенефит од оваа соработка имаат граѓаните, потенцираше
Дилевска. Овој проект, ќе трае вкупно триесет месеци, и истиот се спроведува
во шест општини ширум државата, со учество на граѓани од мешан етнички
состав.
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