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СО ПОДОБРА ИСХРАНА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ НА
ДЕЦАТА
Акцијата за донирање на прочистувачи за воздух во градинките, доби вистинска
Општина Карпош, преку овластеното лице за контрола и безбедност на храна
М-р Ирена Калајџиева – Милевска, учествуваше на работилницата со наслов ,,Со
подобра исхрана на децата до подобро здравје и благосостојба“. Едукативниот
настан се одржа минатиот петок во ТЦЦ „Гранд Плаза“, во организација на НВО
„Студиорум“, под покровителство на УНИЦЕФ, Министерството за образование и
Министерството за труд и социјална политика.
На почетокот на работилницата, воведен збор имаа проф. д-р Рената Дескоска,
Министер за образование и наука, М-р Мила Царовска, Министер за труд и социјална
политика, заменик министер за здравство Гоце Чакаровски и претставникот на
УНИЦЕФ Бенџамин Паркс. Во своето обраќање, сите едногласно се согласија
дека правилните навики за исхрана на децата започнуваат во предучилишните, а
продолжуваат во училишни установи и тие остануваат во текот на целиот живот.
Токму заради тоа, вакви работилници се добар почеток за менување на свеста за
правилна исхрана кај најмладата популација, како на институционално, така и на
индивидуално ниво.
Работилницата ја водеа д-р Игор Спировски од Институтот за јавно здравје,
проф. д-р Валентина Павлова, декан на Технолошко-техничкиот факултет при
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ во Битола и дипломираниот нутриционист,
Надица Илиевска. На присутните им беа презентирани научните истражувања за
исхраната на децата во градинките и основните училишта, упатството за правилна
примена на Правилникот за стандардите на исхраната и оброците, креирање на
менија, како и внесување новини во старата нормативна регулатива.
Во работните групи, учесниците ги искажуваа своите експертски ставови и мислења
кои беа ставени во завршниот заклучок на документот, кој ќе биде приложен до
ресорните министерства. Со преземање на оваа иницијатива, се очекува да
започнат реформите во сите општини во Република Македонија.
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ЗА ХРАБРИТЕ ВО ПОЗАДИНА
По повод одбележувањето на 75-годишнината од депортацијата на
Евреите во логорите на смртта во текот на Втората Светска војна, во
училиштето „ Петар Поп Арсов“, се одржа предавање на оваа тема.
Пред многубројни присутни, ученици, родители, директори на другите
основни училишта од територијата на Општина Карпош, како и пред
Горан Садикарио, директор на Меморијалниот центар на холокаустот
на Евреите од Македонија, и Едвард Серота, директор на Институтот за
еврејска историја „ Центропа“, со седиште во Виена, Австрија, беше
промовиран документарниот филм „ Beautiful people“ ( Убави луѓе).
Во овој краток документарен приказ, се раскажува за луѓето, кои храбро
и несебично им помагале на своите сограѓани Евреи да се спасат и
да ги избегнат ужасите на концентрационите логори на смртта. Како
што е познато, од историските записи и факти, преку 7.000 Евреи од
територијата на Македонија биле насилно депортирани и испратени во
логорите Аушвиц и Треблинка, на територијата на Полска, која тогаш
била под окупација на нацистичка Германија.
Присутните, со пиетет и должна почит, го следеа овој настан, кој
меморијално не потсети за ужасите, но и за храброста и пожртвуваноста
на едни „ невидливи“ луѓе, кои, жртвувајќи го својот живот и животот на
своите најблиски, се вклучиле во спасувањето на своите сограѓаниЕвреи.
Ова училиште, петта година по ред, спроведува проекти во кои се
презентира културата и историјата на еврејската заедница во Република
Македонија.
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СРЕДБА НА АМБАСАДОРОТ ВОУТЕР ПЛОМП СО
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ БОГОЕВ

Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев оствари официјална средба со
амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија, Вилем Воутер Пломп.
На средбата се разговараше за актуелните случувања во Општина Карпош и затекнатата
состојба. Амбасадорот Пломп се интересираше за клучните проблеми со кои се соочува
Општината, како што е преголемата задолженост и непланската урбанизација.
Богоев напомена дека превработеноста и неподмирувањето на обврските спрема
фирмите се едни од главните причинители за големиот долг на локалната самоуправа.

Се соочивме со пренатрупана општинска администрација и урбанистички
проблеми на повеќе локации во Карпош. Со цел градење на ефикасна администрација
како сервис на граѓаните, во процес сме на менување на лошите практики и изградба на
нов и одржлив систем за работа и реализација на проектите кои ги ветив пред граѓаните,
рече Богоев. На средбата стана збор и за иницијативите за Деталните урбанистички
планови кои се пред Уставниот суд на Република Македонија. Градоначалникот Богоев
потенцираше дека Општината испрати и писмо, со намера Уставниот суд да се произнесе
за Деталните урбанистички планови кои беа ставени на дневен ред на седницата на Судот,
но за нив сеуште не е објавена одлуката.
Произнесувањето, одговорот на Уставниот суд е од големо значење за сите страни, за
Општината, граѓаните, инвеститорите, говореше Богоев.
Изградбата на новиот Клинички центар, исто така е тема која овие денови ја “бранува”
јавноста.
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Посебна нагласка беше ставена на фактот дека локацијата на идниот Клинички
центар не навлегува во утврдените граници на археолошкиот локалитет Скупи.
Односно, Клиничкиот центар ќе се гради надвор од Д – 2 заштитната зона и истиот ќе
биде во зоната предвидена за здравство според важечкиот Генерален урбанистички
план, објасни Богоев.
Амбасадорот Пломп се интересираше и за новите проекти кои Општината ќе ги
започне во скоро време.
Изградбата на новиот парк, засадување на нови дрва и зеленило и изведбата на повеќе
зелени скверови ќе бидат почетните пролетни активности на Општината.
Нашата заедничка цел е да ги оплемениме слободните зелени површини, да бидат во
функција на граѓаните и нивните потреби за рекреација, рече Богоев.

Присутните изразија задоволство од денешната средба, со искрена намера за
продлабочување на соработката во претстојниот период.

СО ВОЛОНТЕРСТВО ДО ПОХУМАНА ЗАЕДНИЦА

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев присуствуваше на
првиот годишен Форум на градоначалници по повод отворањето на повикот за
аплицирање за волонтер во 2018 година во организација на Мировниот корпус
на САД (Peace Corps Macedonia )во Македонија и Министерството за локална
самоуправа.
На него беше претставен повикот за аплицирање, упатен до сите училишта,
општини, здруженија и дневни центри за лица со посебни потреби, за
соработка со волонтери од организацијата.
На настанот, на кој присуствуваше и американскиот амбасадор во Репунлика
Македонија Џес Бејли беа презентирани активностите од изминатите години и
полињата на кои делувале волонтерите од Мировниот Корпус како: бесплатни
обуки за англиски јазик, работа со лица со посебни потреби, обуки во областа
на образованието и за родовата еднаквост, сесии за зголемена вклученост
на граѓаните во локалната заедница, стекнување на вештини за вработување,
мeѓусебна толеранција и сл.

КООРДИНИРАНО ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПОПЛАВИ
ВО КАРПОШ
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Во просториите на Општина Карпош, се одржа состанок за преземање на
превентивни мерки за заштита од евентуални поплави и излевање на реките
кои течат низ територијата на локалната самоуправа. Претставници од Јавното
Претпријатие „ Водовод и канализација“, Ј.П „ Комунална хигиена“, претставниците
од Министерството за внатрешни работи- Карпош, како и од Центарот за управување
со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување , координирано се договараа за
превземање на мерките за заштита од евентуални поплави и излевања на води во
Општина Карпош.

Како што истакна и раководителот за заштита и спасување при Општина Карпош
Раде Мицкоски, општинските служби се секогаш подготвени за дејствување при итни
ситуации и ги преземаат сите превентивни мерки за заштита од поплави. Мицкоски
нагласи
дека и во понатамошниот период ќе продолжи и ќе се продлабочи
меѓуинституционалната соработка, меѓу сите институции и тела кои имаат вакви
надлежности од областа на заштитата и спасувањето .

КАРПОШ ДОБИВА СОВРЕМЕНА ФИТНЕС ЗОНА
Обезбедувањето на соодветен простор за спорт и рекреација за сите карпошани е
една од клучните, стратегиски цели на локалната самоуправа, во областа на спортот
и неговaта достапност за сите граѓани.
За таа цел, денеска, во Карпош 4, започнаа активностите за изградба на првата
современа фитнес зона во Општината.
Во соработка со Агенцијата за млади и спорт, ќе се добие фитнес зона опремена
со 8 справи за вежбање, од кои, една справа за лицата со посебни потреби.
Во оваа прилика, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев посочи дека
фитнес зоната е на локација која е лесно достапна за граѓаните и истата ќе може
да се користи од граѓани на различна старосна возраст.
Поентата е во повеќе населби низ Карпош да создадеме вакви зони за
спорт и рекреација. Конкретно, покрај оваа фитнес зона, ќе го уредиме и околното
зеленило со цел да добиеме еден убав појас за спорт и рекреација на граѓаните.
Почнуваме во Карпош 4, но, намерата е да продолжиме со вакви проекти и во другите
населби. Овие маалски, спортски катчиња придонесуваат да се развијат здравите
навики кај граѓаните, да се рекреираат и да имаат физичка активност, рече Богоев.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Станува збор за инвестиција на Агенцијата за млади и спорт (АМС), при
што фитнес зоната ќе чини 1.999.994,00 денари (со вклучено ДДВ), а рокот за
изведба е три месеци.
Директорот на АМС, Дарко Каевски, посочи дека Агенцијата работи на
приближување на спортот и спортските активности до сите граѓани, и овој
проект ќе продолжи и во претстојниот период. Според Каевски, ова година
Општина Карпош од Агенцијата ќе добие и еден реонски базен со училишни
димензии.
Каевски ги посочи и деталите за реализација на проектот, на кој изведувач е
“Урбано Е..Л.” ДООЕЛ Скопје, проектант е “Интеградба – Таневски” ДООЕЛ
Скопје, а надзорен орган е “Евроконсалтинг”.

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА ВО КАРПОШ: КАПКА
КРВ ЗА НЕЧИЈ ЖИВОТ

во Општинската организација на Црвениот крст „Карпош“ се одржа 38-та по ред
крводарителска акција во која учествуваа околу 50 доброволци во дарување на
најскапоцената течност.
На хуманите крводарители им се придружи и градоначалникот на Општина
Карпош Стефан Богоев, кој освен што самиот даруваше крв, на најопстојните
крводарители им врачи пригодни плакети и благодарници за нивната несебичност и
хуманост.
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Во прусуствио на претседателката на ОО Црвен Крст „Карпош“ и советничка во
Советот на Општината Билјана Костова како и пратеникот во Собранието на Република
Македонија Далибор Богдановски, којшто исто така се вброи меѓу денешните
крводарители, градоначалникот Богоев им ги врачи пригодните признанија на Асани
Ајриз, за 100-то дарување крв, на Драган Арсовски за 75-то дарување, како и на
Денис Бошковски, Илија Михајловски и Мише Дулимагоски кои досега во 50 наврати
ја дарувале скапоцената течност која спасува животи.
Освен пригодните плакети и благодарници овие „крводарителски ветерани“ добија
и по една оригинално изработена слика од нашиот познат уметник Живко Поповски –
Цветин, кој воедно е и првиот претседател на Црвениот крст на Република Македонија
од осамостојувањето на државата.

КАРПОШ ОСТАНУВА ТРАНСПАРЕНТЕН-НА ПОТЕГ Е
УСТАВНИОТ СУД
Општина Карпош и градоначалникот Стефан Богоев во изминатиот период покажаа
дека немаат намера да аминуваат криминал и незаконски дејствија во Општината.
Ја користиме и оваа прилика уште еднаш да го повикаме Уставниот суд да се
произнесе во врска со оспорените Детални урбанистички планови.
Во интерес на граѓаните и справување со урбанистичкиот хаос, Општина Карпош
поднесе докази до Уставниот суд на поднесени иницијативи од страна на граѓани,
за ДУП Градска четврт З 06, ДУП Градскачетврт З 05 и ДУП Градска четврт З 04.
Како резултат на изнесени информации во јавноста во врска со иницијативите за
Деталните урбанистички планови пред Уставен суд од граѓани, чувствуваме обврска
да посочиме дека, иако поранешната раководителка на Секторот урбанизам при
Општина Карпош одговорила несоодветно, Општина Карпош,водејќи се, пред се, од
законитоста на постапките, а во интерес на граѓаните, веднаш, во првичните дописи
од новото раководство до Уставниот суд, Општината ги потврдува аргументите на
подносителите на иницијативите и истите ги дополнува со нови докази и аргументи
за тоа каде е прекршена процедурата при носењето на „спорните“ Детални
урбанистички планови.
Општинското раководство ниту калкулира ниту “купува време” за спорните ДУП-ови
пред Уставниот суд, напротив, инсистираме Судот да се произнесе во рамки на
законските рокови без притоа да вршиме инситуционални притисоци врз Судот.
Во контекст на тоа, штом Уставниот суд се обрати до Општина Карпош за
дополнително изјаснување во врска со други Деталните урбанистички планови,
Општината ќе одговори навремено, доставувајќи целосни и точни информации и
докази.
Општина Карпош ја истражува постапката на носење и на други Детални
урбанистички планови. Сите информации за пропусти во врска со процедурата на
нивно донесување, ќе бидат доставени до надлежните институции.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Општината продолжува да ги штити интересите на граѓаните и да ги почитува
позитивните законски прописи.
Што се однесува до транспарентното работење, исто така, во последно време,
во ниту еден случај тоа не беше доведено во прашање.
Локалната самоуправа ќе продолжи да ја манифестира транспарентноста
преку конкретни дејствија, преземените активности и соработката со
засегнатитестрани, а не преку празни флоскули, слогани, лажни ветувања или
селектирани информации за собирање на “евтини” поени.
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