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ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ

По повод месецот на човековите права, денес во просториите на урбаната
заедница ,, Карпош 1’’ во организација на координаторката на Комисијата
за еднакви можности при општина Карпош Виолета Михајловска се одржа
трибина за родова еднаквост.
Претседателот на Комисијата за заштита и превенција од дискриминација
Душко Миновски во својата презентација истакна дека според истражување
на ОН најдискриминирана личност на сите пет континенти е токму жената.
Во својот говор тој потенцираше дека дискриминацијата потекнува од
предрасудите и стереотипите кои се создаваат во семејството и од најблиската
средина.
Акцентирајќи ја родовата дискриминација, претседателот
Миновски ја истакна потребата од изготвување на социјална мапа со која ќе
се утврди прецизно дискриминацијата од родов тип, укажувајќи на фактот
дека родовата дискриминација е притаена од конзервативната средина, и
дека нема доволно изградена општествена свест да се говори и да се третира
овој проблем. Преку споредба со тркачки натревар во кој сите учесници без
разлика на род, етничка, религиска или било која разлика стартуваат еднакво,
претседателот на Комисијата за заштита и превенција од дискриминација ја
искажа потребата за еднакви можности за сите.
Многупати, при аплицирање за вработување особено за раководна
позиција, кандидатот и покрај тоа што ги има истите квалификации и
перформанси како останатите апликанти не ја добива работата бидејќи е
жена. Со изградена свест за создавање на општество во кое сите ќе имаат
еднакви можности, овој дискриминаторски однос ќе стане минато, заклучи
тој.
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КАРПОШ КРЕАТИВА: ЗА ЖДАНЕЦ - УРБАН СКВЕР
КОЈ ИНСПИРИРА
Во втор наврат, после современите скали кои наидоа на широка поддршка,
населбата Жданец, ќе биде „почестена“ со уште едно прекрасно урбанистичко
решение.
Имено, архитектот Игор Василевски од Креативниот тим на Општина
Карпош, смисли оригинално решение за сквер (мало плоштатче на околу
500 квадратни метри) кој за жителите на Жданец ќе има релаксирачка,
но и инспиративна функција.„Алатките“ кои се прапочеток во неговата
креативна мисла Василевски успеа да ги преточи во урбана опрема која ќе
се најде на скверот во Жданец. Тоа се светилки - клукачи, штипки-клупи,
моливи-јарболи, спојувалки-држачи за велосипеди и други апликативни
досетки.
Сепак, она што е една од најочекуваните и најпосакувание решенија е
големото пано за графити каде што урбаните дечки од Карпош ќе имаат
простор преку цртеж да ја искажат својата творечка мисла.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ ,,ЗА’’ ОДГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО
Првaтa детскa aмбaсaдa вo светoт - МЕЃАШИ, го презентирaше извештајот
за работа на СОС телефонот за деца и млади за периодот од јануари 2015 до 30
ноември 2015 година. Проектот се реализираше и во Општина Карпош во кој
се вклучени децата од големите групи од градинката ,,Распеана Младост’’.
Во рамки на денешната средба, малите карпошани од градинките „Распеана
Младост“ и “Детска радост ги изложија своите цртежи на тема „Јас и мојот
родител можеме многу“.
На пресс-конференцијата на која присуствуваа и претставници од Одделението
за детска, социјална и здравствена заштита од Општина Карпош, новинарите
и јавноста беa информирани за состојбата со остварувањето на правата на
децата според податоците добиени од СОС телефонот за деца и млади. На
работната средба беа изложени и активностите од проектот „Одговорно
родителство“ кој е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество,
кој го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија.
Присутните беa информирани за активностите на проектот „Одговорно
родителство“ со кој се става акцент пред сè на создавање поволна средина
за учество на родителите во училиштата и градинките. За таа цел, јавноста
беше информирана за можноста за потпишување на петиција за да се започне
со иницијатива за формирање на Национален совет на родители, кој е важен
дел во рамките на овој проект.
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ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ – НАЈДОБАР
СПОРТСКИ УЧИЛИШЕН КЛУБ ЗА 2015 ГОДИНА
Карпош уште еднаш го потврди епитетот најспортска општина на територија
на Град Скопје. На традиционалната манифестација „Спортисти на годината“,
која се одржа во салата на Македонскиот Народен Театар, Основното општинско
училиште „Петар Поп Арсов“ го доби признанието за најуспешен училишен
спортски клуб од основните училишта за 2015 година на државно ниво.
Училишниот спортски клуб „Петар Поп Арсов“ е формиран на 14 ноември
минатата година, по донесување на одлука од страна на Министерство за
образование и наука за формирање на училишни спортски клубови.

Општина Карпош
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ИНТЕНЗИВИРАНА ИЗГРАДБАТА НА НОВАТА
ОПШТИНСКА ЗГРАДА
Изградбата на новата административна зграда на Општина Карпош се
одвива со засилено темпо. Денес, првиот човек на локалната самоуправа,
градоначалникот Стевчо Јакимовски беше во обиколка и контрола на текот на
работите на новиот објект на Општината.
Инаку во тек е завршување на работите на покривната
конструкција, поставување на термоиизолација и заштита од протекување. Во
внатрешниот дел на зградата се работи на поставување на преградните ѕидови
како и заокружување на изолација на целиот објект поради поголема енергетска
ефикасност. Покривот треба да биде завршен за десеттина дена, а вселувањето
во новата зграда треба да биде во текот на мај идната година.
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ХУМАНИТЕ КАРПОШАНИ ДОНИРАА ЗА СВОИТЕ
СОСЕДИ

Во организација на Одделението за социјална, детска и здравствена заштита
при Општина Карпош, овој викенд се одржува седумнаесетатта хуманитарната
празнична акција „Да бидеме хумани за нашите соседи“. Карпошани ја
покажаа својата хуманост и донираа трајни производи и средства за хигиена,
за барем малку, социјално загрозените граѓани на Карпош, да ја почуствуваат
новогодишната и божиќната атмосфера и на нивната трпеза. Првиот човек на
општината, градоначалникот Стевчо Јакимовски, ја подари својата донација
токму на дел од социјалните семејства.
- Јас утрово дел од продуктите кои ги купував за мене, ги поделив
токму за граѓаните кои се наоѓаат во малку потешка финансиска состојба.
Покрај тоа што јас донирав средства, вработените во Општина Карпош
како и самата локална самоуправа, го даде својот придонес за жителите да
почуствуваат празнична трпеза. Се надевам дека и овој пат ќе собереме над 100на пакети за нашите сограѓани. Оваа акција ја правиме за Денот на општината,
за Новогодишните и Божиќните празници и за Велигденските празници.
Покрај тоа што издвојуваме финансиски средства за поддршка на социјално
загрозените семејства, настојуваме и на ваков начин да ја ублажиме нивната
криза, со надеж дека наредната година ќе биде подобра и побериќетна – истакна
Јакимовски и апелираше до сите граѓани кои се во можност, додека купуваат за
себе да донираат барем еден производ кој ќе биде од големо значење за нивните
соседи кои се наоѓаат во социјално загрозена состојба.
Традиционалната акција продолжува и утре, пред поголемите супермаркети
на теритрорија на Општина Карпош.
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