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ФОРУМ ЗА РАБОТОДАВАЧИ И ЗА МЛАДИ
Во организација на Секторот за развој на Општината при општина
Карпош, заедно со Министерството за труд и социјална политика,
националниот совет за претприемништво и конкурентност и
Програма за развој на Обединети нации (УНДП), се одржа форум
на работодавачи и млади заинтересирани за сопствен бизнис. На
работилницата се даваа насоки и мерки за тоа како една фирма
треба да функционира и кои се мерките за отворање на истата. Голем
број млади заинтересирани за својата иднина, поставуваа прашања
и се интересираа за обврските кои следуваат при отворање на
сопствен бизнис. Целта на форумот, кој во организација на локалната
самоуправа се одржува по втор пат, е да се зголеми информативноста
кај постоечките работодавци како и оние кои во иднина се стремат
да бидат, за мерките кои треба да ги преземат за успешно водење
на бизнисот. На форумот присуствуваа Оливера Ставрова од
Министерството за труд и социјална политика, Владимир Красиќ од
Министерството за труд и социјална политика, Павлина КостовскаГрујоска од Агенцијата за вработување-центар за вработување на
Град Скопје, Горан Чочков од Програма за развој на Обединети нации
(УНДП), како и раководителката на Секторот за развој на локалната
самоуправа, Евантија Стојановска.
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СОРАБОКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА
Во вторникот на 10.3.2015 во просториите на ООУ „Јан Амос Коменски“
беше одржана работна средба на која присутвуваа претставници
од СВР-Скопје од Одделението за превенција,Полициската станица
Карпош како и стручните служби (педагози и психолози) од основните
и средните училишта од територијата на Општина Карпош. Целта на
оваа средба беше преку заедничка соработка да се идентификуваат
малолетни поединци и групи кои го нарушуваат јавниот ред и мир,
уживатели на алкохол и наркотични средства и сл. Првиот модел
за спречување или санкционирање на овие појави се педагошките
мерки кои се преземаат од страна на училиштата, а доколку тоа
нема позитивен ефект преку соработка со Меѓуопштинскиот центар
за социјална работа и полициските служби би биле преземени
одредени законски мерки. Инаку во училиштата се реализираат и
одредени превентивни активности како: - Клубови за превенција
во кои се вклучени по двајца претставници од секој клас , членови
од советот на родители и претставници од Полициската станица
Карпош Овие клубови организираат средби по два пати во месецот на
кои се обработуваат различни теми со цел спречување на различни
девијантни појави кај малолетниците - Проектот
,,
Безбедност
во училиштата ‘‘ во учебната 2014/2015 Проектот ,, Град без
насилство ‘‘ - Проектот ,,Безбедни матурски и полуматурски прослави
‘‘ За спречување на непримерно и асоцијално однесување и вршење
на кривични дела и дела со елементи на насилство и нарушување на
јавниот ред и мир во средните и основните училишта на територијата
на нашата Општина и понатаму ќе постои континуирана соработка
со локалната самоуправа, Инспекторите од Одделението за
Малолетничка деликвенција и превенција на семејно насилство,
заедно со претставници од надлежната Полициска станица и
Педагошко-психолошките служби од училиштата.
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ОСНОВЦИТЕ ОД ООУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“
ЈА ПОСЕТИЈА ОПШТИНА КАРПОШ
Околу десеттина ученици од основното општинско училиште „Јан Амос
Коменски“, денеска, ја посетија Општина Карпош и градоначалникот
Стевчо Јакимовски. Четвртоооделенците на првиот човек на локалната
самоуправа, му подарија уметничка слика која ја изработија поголемите
ученици од ООУ „Јан Амос Коменски“ токму за оваа пригода, како и
стихотворба за Општината. Патем, младите гостинчиња му поставуваа
и прашања на градоначалникот од областа на активностите на
локалната самоуправа. Заинтересираните основци поставуваа
конкретни прашања од општинската надлежност, но не ги изоставија и
прашањата од областа на спортот, приватниот живот па дури и некои
партиски прашања на кои градоначалникот со образложение и факти
им го презентираше во секој одговор. Целта на посетата на учениците
од ООУ „Јан Амос Коменски“ е од изучениот материјал по предметот
„Општество“ на тема „општина“ и од добиените одговори да стекнат
што повеќе сознанија за надлежности кои ги вршат службите на една
локална самопуправа. „Најмногу се залагам за правата на децата и
тие ми се на прво место кога станува збор за образованието“ – рече
Јакимовски, а основците му се заблагодарија за новата спортска сала
во која ги поминуваат часовите по физичко воспитување.
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„ПЕТАР ПОП АРСОВ“ ШАМПИОН ВО ОПШТИНСКАТА
ОДБОЈКАРСКА ЛИГА ЗА ДЕВОЈЧИЊА

(12.3.2015) Громогласниот аплауз во спортската сала ,,Форца’’
придонесе за прекрасна навивачка атмосфера во уште поубавото
финале во одбојка за девојки во рамки на училишната лига во Карпош.
Во крајно неизвесен финален натпревар екипата на ООУ „Петар Поп
Арсов“ го понесе златниот пехар во дуелот со ООУ „Владо Тасевски“.
Одличната игра придонесе до прекрасна славеничка атмосфера,
громогласни аплаузи и овации, а не изостанаа да се слушнат ниту
многубројните навивачки песни. Во натпреварот за трето место
славеше екипата на ООУ„Димо Хаџи Димов“ со резултат од 2:0 во
сетови совладувајќи ја екипата на ООУ„Аврам Писевски“. Турнирот
беше организиран од Одделението за спорт при Општина Карпош чии
претставници им ги врачија дипломите и пехарите нампобедниците на
овогодинешниот завршен турнир во одбојка за девојчиња во Карпош.
На крајот од финалето на лигата беа прогласени трите најдобри
одбојкарки, и тоа за најдобар смечер Стефани Пецалевска од ООУ
„Владо Тасевски“, најдобар играч Мила Ристановска од ООУ „Петар Поп
Арсов“ и најталентиран играч Бојана Маројевиќ од ООУ „Лазо Трповски“.
Им посакуваме и во иднина да постигнуваат одлични резултати.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПРОШИРЕН КРУГОТ НА ЗБРАТИМЕНИ ОПШТИНИ
Кипарската општина Лапта ќе биде новата, осма по ред, (покрај
Тиват, Тријадица од Бугарија, Стари Град од Сараево и Травник од
БиХ, Нови Београд, Сремски Карловци и Врњачка бања од Србија)
збратимена општина со која локалната самоуправа во Карпош
ќе гради пријателски однос и цврста соработка. На денешната
седница на Советот на Општина Карпош, градоначалникот Стевчо
Јакимовски поднесе иницијатива за збратимување со оваа општина
во Северен Кипар, која беше едногласно усвоена. На XXXI седница
на Советот на Општина Карпош, се донесе одлука и за зголемување
на бројот на деца над капацитетот во неколку јавни установи, детски
градинки на територија на Општината.
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ЕДУКАТИВНА УЧИЛИШНА ПОСЕТА НА ОСНОВЦИТЕ
ВО ОПШТИНА КАРПОШ
Во рамките на училишниот материјал по предметот општество и
изучување на работата во локалната самоуправа, четвртооделенците
од ООУ „Јан Амос Коменски„ и од ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
денес ја посетија општина Карпош. На денешната посета, основците
се интересираа за подетални информации околу работата и
функционирањето на една општина. Секретарот на општина Карпош,
Бојан Милошевски и шефот на кабинет, Петар Теов, со задоволство
ги пречекаа учениците и им одговараа на прашањата поврзани со
работата на Општината, како таа функционира и на кој начин треба
да се решаваат проблемите на граѓаните. Исто така, претседателот
на Советот на општина Карпош, Сашо Лазаровски на другата група
ученици, им го објасни принципот на работа на Советот и сите закони
кои се преточуваат и применуваат во Општината, преку одлуки и
други правни акти во соработка и со гласовите од мнозинството на
советници во Советот на една локална самоуправа.

Општина Карпош
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