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ПРЕДВОДНИК
ВО НОВИ
УСЛУГИ ЗА
ГРАЃАНИТЕ
Општина Карпош веќе трета година успешно ја користи
дигиталната алатка на Центарот за иновации Блинк
42-21 за двонасочна комуникација со граѓаните.
Искуствата од примената на овој иновативен метод, претставници од администрацијата на Карпош ја промовираа
на дводневната тренинг програма за јакнење на капацитетите на локалната администрација која се оддржи на
27ми и 28ми мај во Охрид и на која учествуваат претставници на други општини кои планираат да го унапредат
работењето и пружањето на услуги на граѓаните токму
преку оваа апликација.
Општина Карпош беше пилот општината во државата која
прва успешно ја воведе оваа дигитална алатка мЗаедница
во соработка со Блинк 42-21, а е наменета за носење на
одлуки на локално ниво врз основа на обработка на податоци. Со неа граѓаните имаат можност директно да комуницираат со секторите при локалната самоуправа.
Апликацијата е достапна преку IOS и Android уредите,
при што граѓаните на Карпош можат да пријавуваат проблеми, но и да даваат свои креативни предлози и иницијативи за уредување на одреден јавен простор од секаде
и во секое време. Во меѓувреме, освен основната, Блинк
42-21 имплементираше и надградена верзија, преку која
веќе имаше пријавување за субвенции за купување велосипеди (онлајн пристигнаа 130 барања), а во иднина, граѓаните ќе може да аплицираат и за добивање на паричен
надоместок за новороденче, како и за барања на еднократна парична помош од областа на детска, социјална
и здравстевена заштита.
Надградената верзија на мЗаедница е поддржана од
Амбасадата на САД во РСМ.
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Во овој број ќе читате...
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„ХУМАНИ ПАТРОЛИ“
ЗА ДОСТОИНСТВЕНА СТАРОСТ
Општина Карпош стартуваше со проектот „Хумани патроли – Помош и нега во домот“. Станува збор за домашни посети за повозрасните и изнемоштени лица, како
и за лицата со попреченост, кои ќе се организираат во
соработка со Црвениот крст. За таа цел, отворена е
информативната канцеларија за овој проект, на мостот
„Влајко“, каде што граѓаните ќе можат да се информираат
за оваа услуга.
Проектот опфаќа нега на стари лица во домашни услови
со што ќе им се подобри квалитетот на живеење. Со него
е предвидено во поддршката да бидат вклучени професионални и сертифицирани негуватели за стари лица.
Тие во секојдневието ќе им помагаат во одржување на
домаќинството, одржување на облеката и обувките, во
купување на потребните продукти, помош при движење
надвор од домот, помош при земањето медицинска терапија, помош и надгледување при земањето лекови,
контрола на крвниот притисок и на нивото на шеќер во
крвта, помош при корситење на телефон, радио, телевизија, компјутер и сл.
Исто така дел од услугите ќе бидат и помош при управување со семејниот буџет, одење во банка, плаќање на
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сметки, но и лични услуги како менување пелени, помош
при хранењето, при одржување лична хигиена, облекување.
„Хуманите патроли“ во Карпош треба да обезбедат достоен и достоинствен живот и да го поткрепат ентузијазмот кај оваа чувствителна популација во Карпош.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
ОД ИНФО – КАНЦЕЛАРИЈАТА
Мост „Влајко“, населба Влае
Телефон: 075 – 352 – 246
е-адреса: skopje.negacentar@redcross.org.mk
Инфо денови за граѓани:
10:00 – 14:00 часот / вторник и четврток
Работно време:
08:00 – 16:00 часот / понеделник – петок

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Stefan Bogoev

@stefanbogoev

@sbogoev

{ воведник }
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ДА ЖИВЕЕМЕ

етото е во полн ек! Конечно може да се почувствува ослободување од
пандемијата, да слушнеме
разговори за одмор, продолжен викенд или сл. Летниот период е веројатно најактивен за сите општини, затоа што започнува сезоната
на инфраструктурни активности, реконструкција на
улици, платоа. Можам да го
најавам почетокот на реконструкција на улиците „Париска“ (Тафталиџе 1), „Иван
Аговски“ и „Мирка Гинова“
во Карпош 1, како и „Шекспирова“ во Карпош 2. После 30 години, започнуваме
и со обнова на плочникот
во Порта Влае, каде што
покрај гранитните плочи,
ќе се постави и нова хидроизолација (за да се спречи
протекување во гаражите).
И да, мило ми е што завршивме со реконструкција
на главниот конак на манастирскиот комплекс Свети
Пантелејмон. Конакот е реставриран во автентичен
дух и ќе служи за потребите на манастирот.

К

арпош е прогласена за
најтранспарентна институција во цела држава,
по Извештајот на Центарот
за граѓански комуникации,
поддржан од УСАИД. Имаме
максимални 100 бодови и
оваа позиција ја делиме со
Министерството за одбрана.
Но, ова е прв пат, општина да
се најде на самиот врв. А,
што е активна транспарентност и отвореност? Тоа е
кога објавуваш повеќе податоци од она што си обврзан по закон, кога имаш Граѓански буџет, двонасочна
комуникација со граѓаните,
електронски услуги...
Транспарентност е и
овој магазин, кој е
отворен за стории
на граѓаните, за граѓански приказни во
кои може да се прочита и критика за
општината, за власта. Задоволство ми
е што од позиција
на општина со изгубена доверба,
заедно создадовме најтранспарентна институција.

Н

а страна од локалнава
политика, не можам а да
не го спомнам Европското
првенство во фудбал и фактот дека Македонија за прв
пат учествуваше на вакво
натпреварување. Фудбалот
ми е омилен спорт и секогаш следам, но задоволството овој пат беше огромно. И
многу нормално. Оваа генерација на македонски фудбалери покажа многу повеќе од спорт. Тие успеаја да го
променат нашиот начин на
размислување. Да не се задоволуваме само со учество,
да одиме на победа, а после
поразот, да не фрламе дрва
и камења туку да учиме како
да бидеме подобри. Момци,
секоја чест!

К

ако се наближуваат изборите, така и ќе доминираат половични информации или лажни вести во
медиумскиот простор. Оттука, Ве повикувам сите со
доза на претпазливост да
ги читате вестите кои се со
големи букви, „шокантни“
зборови и најави. И јас и
општината сме секогаш
отворени за комуникација
и одговор на прашања, но
не секогаш сме прашани.
Политичките надмудрувања со опозицијата, критиките се нормални, но бруталното лажење на јавноста придонесува единствено за ширење на паника и
страв меѓу граѓаните. Затоа
барам одговорност и професионалност од секој еден
кој е дел од општествено –
политичкиот живот кај нас.

П

осле секое работно лето, доаѓа жешка политичка есен. Но, ако ја оставиме на страна партиско –
политичката реторика мислам дека сите за момент
може да здивнеме. Да гледаме Европско, да испиеме
пиво, да одиме на планина,
езеро или море... Да живееме! Со тие кои ги сакаме
и ги чувствуваме за блиски. Затоа што многу често,
тоа го забораваме.
Имајте убаво лето,
Стефан Богоев
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УЧЕБНА ГОДИНА НА ПРЕДИЗВИЦИ И НОВИ ПРАКТИКИ

ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ
ПОЗНАВА ГРАНИЦИ
Пишува: Димитар Караташев

Правиме ретроспектива на учебната година, но и се потсетуваме на сето она што заедно го постигнавме. Ученици, наставници, административно – технички кадар и родители, Ви благодарам за одговорниот пристап и соработката.

ГОДИНА НA ПРЕДИЗВИЦИ
Крајот на учебната 2021/2021 година е крај на едно посебно
поглавје во животите на сите ученици, наставници, административно – технички кадар и родители. Заедно завршивме година со комбинирана настава, каде што учениците до трето одделение беа со физичко присуство, а сите
други следеа онлајн настава. Од денешна перспектива,
тешко е да се каже дали целосно успешно се спроведе
годината, но можеме да сме задоволни, затоа што овој начин на учење го заштити јавното здравје. Уште од почетокот на годината, општина Карпош вложи во опремување
на училиштата со ИТ опрема и средства за дезинфекција,
но продолжија и тековните реконструкции по овие образовни установи, како и стипендии за најдобрите ученици
– таленти и основци – спортисти.

Паралелно, продолжи и опремувањето со реквизити на
сензорните соби по училиштата. Тоа се простории за полесна настава на учениците со попреченост, со цел нивно
вклучување во воспитно – образовниот процес. Па така,
нови дидактички материјали беа доделени за сензорните соби во основните училишта „Димо Хаџи Димов“, „Лазо
Трповски“ и „Јан Амос Коменски“.

ЕКО  УЧИЛНИЦИ И СЕНЗОРНИ СОБИ
И покрај фактот дека се учеше во тек на пандемија, истата не беше причина за да запре креативноста и желбата
да се направи нешто добро и функционално. Речиси секое училиште во Карпош доби еко – училница за настава
на отворено. Ова беше заложба на локалната самоуправа
и истата успешно се реализираше. Еко – училниците придонесоа и за безбедна настава на отворено, но истите
беа направени и од еко – материјали, при што се ре – употреби пластиката, гумата, дрвото и др. Општина Карпош
објави и јавен повик за најдобро уреден двор или дел од
дворот (еко – училница), при што првото место го освои
ООУ „Димо Хаџи Димов“ (Влае), второто место му припадна
на ООУ „Братство“ (Тафталиџе 2), а третото на „Лазо
Трповски“ (Карпош 3).
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РАЗЗЕЛЕНУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ
ДВОРОВИ
Концептот за поздрава животна средина континуирано
се спроведува и во основните училишта. Општина Карпош засади повеќе висококвалитетни дрвја – ореви по
сите дворови на десетте основни училишта, со што значително се зголеми зелениот фонд во населбите. Во рамки на основното училиште „Петар Поп Арсов“ во Карпош
4, се засади и нова тревна површина, а поставен е и систем за наводнување за долготрајност на зеленилото.

{ тема на бројот }

ИЗБОР НА НАЈДОБРИ НАСТАВНИЦИ И
СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
Просветните работници се оние кои „сееја“ знаења и позитивни вредности и во тек на пандемија од КОВИД – 19.
Тие ги образуваа нашите деца и внуци и придонесоа барем најмладите полесно да ја пребродат оваа светска криза. Оттука, локалната самоуправа објавен јавен повик за
избор најдобар одделенски и предметен наставник, како
и стручен соработник.
Во пресрет на Денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј, беа поделени и наградите. За најдобар предметен наставник е избрана Виолета Панев, наставничка по англиски јазик во ООУ „Владо Тасевски“. За
најдобар одделенски наставник е избрана Билјана Петрова од ООУ „Петар Поп Арсов“, а за најдобар стручен
соработник (педагог), беше избрана Даниела Панајотова
од истоименото училишта.

НАГРАДИ И ЗА ПРВЕНЦИТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈА
Полуматурантите во поспецифични услови ја завршија
учебната година, без традиционалните прослави и
завршни средби со соучениците и наставниот кадар.
Сепак, има многу ученици кои продолжија
континуирано и вредно да работат на својот успех.
Секое основно училиште го избра својот првенец на
генерација, а општина Карпош им додели еднократна
финансиска помош од 10.000 денари, со цел да го
награди нивниот труд и да им посака успех во средно
образование.

ПОДГОТОВКИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА
ГОДИНА
Летниот распуст на учениците и кадарот, општина Карпош го користи за тековни реконструкции и санации по
основните училишта. Па така, ќе се направи нова училница во основното училиште „Јан Амос Коменски“. Локалната самоуправа пренамени и дел од средствата во буџетската Програма за основно образование, за набавка на
ИТ уреди (таблети) за библиотечниот фонд на сите десет
училишта.
Службите при општината се во постојана комуникација
и со ресорното Министерство за образование и наука и
Комисијата за заразни болести, со цел навремено да ги
информира учениците, наставниците и родителите за
начинот на кој ќе почне новата учебна 2021/2022 година.
Факт е дека изминативе две учебни години донесоа сериозни промени. Најпрво, се уверивме колку е важна непосредната комуникација меѓу ученикот и наставникот,
но и дека ИТ уредите можеме и мораме да ги користиме
паметно.
Само со прилагодување кон новите потреби, ќе можеме
да градиме квалитетно и инклузивно образование.
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{ vox popoli }

КАКО НАСТАВНИЦИТЕ ЈА ОЦЕНУВААТ
ИЗМИНАТАТА УЧЕБНА ГОДИНА?

Наташа
Весковска

Менка
Трајковска

наставничка

наставничка

„Наставата се одвиваше супер. Целта која ни беше?
Да немаме заболени ученици од КОВИД-19. Целта ни
е исполнета, ја завршуваме учебната година без ниту
еден заболен ученик од вирусот“.

„Наставникот има многу различно влијание врз децата,
за разлика од родителите и она што го гледаат на
екраните. Почитувањето, комуникацијата, тоа што ќе
каже наставникот е многу поважно за децата. Така да,
многу е важно кога се децата со физичко присуство,
затоа што повеќе попримаат и повеќе учат“.

Александра
Смилковска
наставничка
„Проблем беше носењето на маски, од страна на
учениците, па и на нас, наставниците. Друго е кога ти
читаат од усни, друго е кога преку маска вложуваат
дополнителен напор да ве слушнат. Но, се научија и
редовно да мијат раце, маски да носат... Проблем беше
држењето на дистанца. Деца се, научени се да имаат
близок контакт меѓу учениците и со наставниците.
Сепак, станува збор за многу мали деца, за кои
контактот е многу важен“.
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{ vox popoli }

ВПЕЧАТОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Аким
Алитовски

Аника
Симоновска

8 години

9 години

„Мене ништо не ми фалеше ама ми беше многу убаво
тука да учам. Наставниците многу убаво нè учеа.“

“Учевме убаво. Математиката ми е многу интересна.
И секогаш кога бев помала, татко ми ме учеше
математика иако бев многу мала.“

Лина
Крстевска

Стефанија
Коцевска

7 години

8 години

„Омилен предмет ми е математика. Затоа што таму се
рачуна... се учат броеви... Од математика научив што е
плус, минус, еднакво...“

„Ми недостасуваше дружењето со моите другарчиња,
гушкањето...“
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{ проекти }

ПРО
НОВО
ИНКЛУЗИВНО
ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ
ВО ТАФТАЛИЏЕ

НОВА
ФИТНЕС ЗОНА
ВО КАРПОШ 1
Во изминатиот период беше направена уште една фитнес зона во општина Карпош. Во населбата Карпош 1, во
близина на основното училиште „Христијан Тодоровски
– Карпош“ поставени се справи за физички активности
и рекреација на граѓаните кои живеат во околината.
Во овој дел од населбата беше целоснo реконструирано
игралиштето „Сокол“, а беше направен и нов маaлски
парк на улицата „Иван Аговски“.
Во меѓувреме, во завршна фаза се и активностите за целосно уредување на дворот на ООУ „Х.Т.Карпош“, кој добива ботаничка градина, повеќе зеленило и систем за
наводнување.
Локалната самоуправа континуирано вложува во изведба
на спортски зони и маалски паркови по сите населби..
Претходно, фитнес зони се изведоа и во Карпош 4 (долж
бул. „Партизански одреди“), на Кејот (под спортско – качувачката карпа), во Карпош 3 (во рамки на спортско –
рекреативиот центар „Лазо Трповски“).

10

Во Тафталиџе, во близина на Пожарната станица во Карпош, Градот Скопје направи уште едно инклузивно детско игралиште. На гумирана подлога, поставени се повеќе видови реквизити, а дел од истите се прилагодени
и за децата со попреченост.
Околниот простор е заштитен со ограда, а во околината
се засадени и повеќе од 30 видови на растенија, со цел
дополнително раззеленување на овој дел од Карпош.

{ проекти }

ЕКТИ
РЕКОНСТРУИРАНО Е
ИГРАЛИШТЕТО НА
„ВАРШАВСКА“
ВО ТАФТАЛИЏЕ 1
Целосно е реконструирано детското игралиште на улицата „Варшавска“ во населбата Тафталиџе 1.
Општина Карпош ги замени старите и дотраени реквизити со нови. Поставени се нови тобогани, клацкалки и
лулашки. После подолг временски период обновен е
овој детски рекреативен простор и повторно безбеден
и употреблив.
Оваа јавна детска зона најчесто ја користат децата кои
живеат во околните куќи и згради и потребата за нејзина
обнова беше повеќе од очигледна.
Во изминатиот период, локалната самоуправа ги обнови
и детските игралишта спроти студентскиот дом „Гоце
Делчев“ (УЗ „Пецо Божиновски – Кочо“), во Влае 2 (долж
Кејот), во Карпош 4 (ул. „Никола Парапунов“), Козле (на
ул. „Јуриј Гагарин“) и во Жданец.
Имајќи предвид дека на територија на Карпош има повеќе
од 60 зони за најмладите, општината етапно врши санација и реконструкција на сите овие простори.

РЕСТАВРИРАН
ГЛАВНИОТ КОНАК
НА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН
Завршија реставраторските и конзерваторски работи на
главниот конак во манастирскиот комплекс Свети Пантелејмон, во Горно Нерези, општина Карпош.
Општина Карпош целосно ја обнови столаријата и внатрешно го уреди конакот. Заврши реконструкцијата на
подот, на тоалетите, а беше направена и замена на прозорците.
Исто така, поставен е и нов систем за противпожарна заштита и електрична инсталација.
На овој начин, целосно се врати во функција главниот конак на овој манастирски комплекс. Уште поважно е што
истиот има автентичен и уникатен изглед, во духот на
манастирската целина, имајќи го предвид фактот дека
црквата Свети Пантелејмон е дел од нашето културно
наследство која датира уште од дванаесетиот век.
За оваа инвестиција, општина Карпош искористи средства од 6 милиони денари од Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој. За оваа реконструкција, согласност даде и ресорното Министерство за култура.
Свети Пантелејмон е дел од националната туристичка
мапа и со овој проект се придонесува кон негово заживување, со што станува уште поатрактивен за домашните
и странски туристи.
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{ проекти }

ПОЧНА ИЗВЕДБАТА
НА КЛУЧКАТА КАЈ
МОМИН ПОТОК
ВО КАРПОШ
Град Скопје почна со постапката за изведба на клучката
кај Момин Поток во општина Карпош. Предвидена е изградба на два кружни тека, кои значително ќе го намалат
собраќајниот метеж во овој дел од градот. Еден од кружните текови ќе биде меѓу булеварот „8 Септември“ и улицата „Скупи“, а другиот кај булеварот „Никола Карев“ и
патот кон Визбегово, Обиколницата и косовската граница.
Овој проект по својата комплексност е сличен како изведбата на клучката кај хотелот „Континентал“.
- Во изминативе 3,5 години, до мене и до општината,
особено пристигаа барања за решавање на овој проблем на граѓаните – жители на Криви Дол, но и од оние
кои живеат во Бардовци, Злокуќани. Кружниот тек меѓу
бул. „8 Септември“ и „Скупи“ и во голема мерка ќе придонесе за намалување на метежот, кој во некои случаи
е видлив и до спортскиот центар „Борис Трајковски“,
истакна градоначалникот Богоев и нагласи дека овој проект ќе придонесе и за поврзување на урбаното јадро
со периферните делови. На овој начин, се овозможува
развој на надворешните делови на Скопје и дисперзирање на градбата кон тој потег, што беше и изборно ветување на градоначалниците Богоев и Шилегов.
Претходно, Градот Скопје на територија на Карпош ги реконструираше и деловите од булеварите „Илинден“,
„Партизански одреди“ и „8 Септември“.
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РЕКОНСТРУИРАНО
Е ДЕТСКОТО
ИГРАЛИШТЕ
ВО БАРДОВЦИ
Поставени се нови реквизити на детското игралиште во
Бардовци. Старите и дотраени реквизити се заменети со
нови, со што се овозможуваат подобри услови за рекреација на најмладите жители од овој дел на Карпош.
Целосната реконструкција чини 249.000 денари, средства од Буџетот на општина Карпош.

Сите родители на ученици со попреченост во општина
Карпош, чии деца ќе бидат запишани во прво одделение во учебната 2021/2022 година ќе можат да аплицираат за месечна стипендија од 50 ЕУР во денарска противвредност. Основната цел е да се пружи поддршка
на семејствата со деца со попреченост во надминување
на трошоците поврзани со нивното школување.
Можност за пријавување имаат децата кои ги исполнуваат
следните основни критериуми:
Да се деца со попреченост кои во учебната 2021/2022
година се запишуваат во прво одделение,
Да поседуваат документација за вид и степен на попреченост (Наод и мислење и/или Наод од стручно
тело за проценка на функционирање, попреченост
и здравје),
Да се обврзат на редовно посетување на наставата,
во зависност од индивидуалните можности и согласно препораките за безбедно посетување настава во
услови на пандемијата КОВИД-19,
Да не се корисници на било каква друга стипендија
доделена од било која друга институција или компанија,

Потребни документи кои треба да се приложат:
Пријава за стипендија од проектот „Биди ИН, биди
ИНклузивен, биди ИНклудиран“. Пријавата можете
да ја симнете на линкот: https://bit.ly/33nbiW9;
Потврда од училиште за редовен ученик во прво
одделение во учебната 2021/2022 година, со печат и
потпис од училиштето;
Документација за вид и степен на попреченост
(Наод и мислење и/или Наод од стручно тело за
проценка на функционирање, попреченост и
здравје);
Извод од Матичната книга на родени за ученикот.
Станува збор за јавен повик на фондацијата „Чекор по
чекор“, во рамки на проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен,
биди ИНклудиран“, а во соработка со здруженијата „Инклузива“ и „Хандимак“. Исто така, овој повик е резултат на
соработка и со Министерството за образование и наука,
Бирото за развој на образованието, а финансиски е поддржан и од Европската унија.

На родителот/старателот кој аплицира во име на кандидатот за стипендија да не му е одземено родителското право.
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{ разговор со... }

РАЗГОВОР СО МИА БЛАЖЕВСКА – ЕМИНОВА,
ПЛИВАЧКА ОД КАРПОШ

СПОРТОТ Е НАЈГОЛЕМА
ИНВЕСТИЦИЈА ЗА СЕБЕ,
НО И ЗА ОКОЛИНАТА
Разговараше: Димитар Караташев
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Миа Блажевска – Еминова е наша талентирана пливачка, која уште на 15 години многу сериозно и
одговорно се занимава со пливањето. Со неа разговаравме во базенот во рамки на Спортскиот
центар „Борис Трајковски“
Миа, неодамна се врати
од Белград, од Олимпискиот квалифицикациски
турнир, каде што исплива 100 метри слободно
за 57.13 секунди. На овој начин, Миа потврди дека е
најдобра пливачка од Македонија, во женска конкуренција, со што се стекна
со правото да ја претста-

вува државата на Летните
олимписки игри во Токио,
кои ќе се одржат од 23 јули
до 8 август оваа година.
Таа, заедно со својот личен
тренер, Илија Стојановски
се подготвува и за претстојното Светско младинско
првенство во Казан, кое ќе
се одржи на почетокот на
јули.
Миа е жителка на општина
Карпош. Тука завршила
основно образование, а
сега посетува средно училиште. Со своето семејство,
кое претставува нејзина
најголема поддршка живеат во Нерези.

- Имам 15 години, годинава
16. Учам во средното училиште „Георги Димитров“
(Тафталиџе), а основно
образование завршив во
„Владо Тасевски“ (Козле).
Со пливање се бавам веќе
11 години. Тренирам секој
ден, освен недела, по два
пати, од кои три пати неделно едниот тренинг ми

е теретана, вели Миа.
Низ разговорот се забележува нејзината страст и
љубов кон овој спорт. Но,
искрено говори и за сите
откажувања кои треба да
ги прави, со цел да биде
целосно посветена на пливањето.
- Со напорните тренинзи
добив најпрво резултати,
постигнав големи успеси
во последниве години, со
кои сум многу задоволна,
но се лишев од многу работи, како што е на пример
излегувањето со моите пријатели. Тоа не беше секојдневно, морав да издвојам

еден ден од неделата со
кој ќе се видам со нив, а
некогаш пак ќе се погодеше тој ден или викенд да
имам натпревар и ќе се
случеше и со месеци да
не се видам со нив, раскажуваше Блажевска –
Еминова.
Запрашана за односот на
институциите кон младите
таленти, Миа има и позитивни и негативни искуства. Корисник е на стипендија од Агенцијата за млади
и спорт, а финансиски ќе

биде поддржана и од општина Карпош, која дава
еднократна финансиска
помош за млади и талентирани спортисти. Сепак,
се соочила и со непријатни
искуства, особено на меѓународниот натпревар во
Бугарија.
- Се среќаваме со многу
„местење“ на резултати.
Мене, лично ми се има случено во Бургас, на „Коман
куп“, каде што бев исфрлена од натпреварот поради
некои непосакувани работи кои се случуваа во
Пливачката федерација.
Потоа, се вратив на натпреварот, но морав да бидам без мојот тренер. На
првенството седев со репрезентацијата на Србија,
што беше разочарувачки,
кажуваше Миа.

Овие непријатни искуства
можат да бидат надминати
само со системска поддршка од страна на домашните институции. Миа истакнува дека секој спортист
треба да го добие заслуженото, а неправдите и селективниот пристап придонесуваат за демотивација
кај спортистите.
Нејзиниот талент е препознат и од Соединетите Американски Држави (САД),
од каде што има добиено
и понуда за да продолжи

на колеџ. Сепак, таа продолжува тука со своето средно образование, напорно
да тренира и ги повикува
сите млади да спортуваат.
- Јас препорачувам сите
да се занимаваат со спорт.
Пливањето како спорт е
многу добар и за здравјето. Исто така, пливањето
го помага и поминувањето на времето, не мора да
седиме дома пред компјутери туку времето го поминуваме квалитетно. И
тие кои посеризно се занимаваат со овој спорт,
да не се демотивираат од
неправдите кои се случуваат туку напротив, тоа да
ги мотивира уште повеќе,
за да постигнат уште подобри резултати, заврши
нашата талентирана пливачка, Миа.
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{ интервју }

Интервју со Бранко Илиевски,
нашиот известувач од #EURO2020, спортски новинар и... карпошанец!

ЈАС СУМ „ИНТЕРАШ“
И „ВАРДАРЕЦ“
Разговараше: Виолета Цветковска

Со присуство од самото место на #EURO2020, станав дел од историјата на македонскиот репрезентативен
фудбал.
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Во услови на пандемија новинарите, но и гледачите, имаа сериозни предизвици да „влезат“ на стадион, со тестови секој ден, алки кои беа задолжителни со негативен тест, протоколи, рестрикции во
движењето, но спортот обединува, и покажа дека и покрај сите препреки, повторно можеме да уживаме во убавините на фудбалот.
Бранко Илиевски е долгогодишен спортски новинар, успешен и познат фудбалски коментатор и човекот кој ни
го внесе Европското
првенство во фудбал
#EURO2020 во нашите
домови. Кога на тоа ќе
се додаде и дека е карпошанец, моравме со
задоволство да го поканиме во КарпошИн, и
од „прва рака“ да ги дознаеме големите и мали
тајни од најголемиот
спортски настан во
Европа, па и светот.
Каков професионален
предизвик е овој
спортски настан?
- Европското првенство
во фудбал за мене е
еден од најголемите настани во кариерата, во
текот на која сум бил
присутен на многу натпревари од фудбалот,
но собирот на најдобрите репрезентации од
стариот континент е собир на најдобрите во
фудбалот. Воедно, посебен предизвик беше
следењето на Македонија која за прв пат настапи на Европско првенство и тоа беше нешто посебно убаво, всушност станувате дел од
историјата на македонскиот репрезентативен
фудбал, и тоа со присуство од самото место.
Станува збор за 16 по
ред Европско првенство, кое за прв пат се
одржува во 11 градови
во Европа, но и на други континенти. По што
друго е оригинално?

- Ваков формат за прв
пат се одржува. Искуството покажа дека во
услови на пандемија новинарите, но и гледачите, имаа сериозни предизвици да „влезат“ на
стадион, со тестови секој ден, алки кои беа
задолжителни со негативен тест, протоколи,
рестрикции во движењето, но спортот обединува, и покажа дека и
покрај сите препреки,
повторно можеме да
уживаме во убавините
на фудбалот...
Новинарите од друга
страна за прв пат се соочија со проблемот да
немаат контакт со непосредните актери на
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одиме на ваков врвен
спортски настан?
Ќе не има ли и на Светското првенство?
- Македонија ја искористи шансата преку Лигата на Нации и стигна до
ЕУРО, следно, секако
ни е желба учество на
светското првенство.
После искуството од
континенталниот шампионат, и ситуацијата
во групата од квалификациите за Мундијалот
имаме сериозни шанси.
Секако тука мора да се
напомене дека имаме
и нов селектор во името
на Благоја Милевски за
кого лично сметам дека
е одличен избор на
ФФМ, човек со принципи и искуство од младинското ЕУРО ВО Полска
пред неколку години.
Колку карпошани-фудбалери не претставутеренот, на прес конференции, овој свет
спортски на ЕУРО стана
малку „виртуелен“, но
тоа е новата реалност
од која сите новинари,
убеден сум, сакаат што
побрзо да оди во заборав и да се вратиме на
стариот, класичен пристап на работа.
Како искусен професионалец, на кого типуваш за шампион на ова
Европско првенство?
- Според досега прикажаното, барем за мене
Италија беше фаворит
број еден, репрезентација која има млади играчи, желни за докажување, и покажаа дека можат да одат до самиот
крај, до финале...
Какви беа очекувањата
од Македонија, со оглед
на тоа дека прв пат
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ваат на овој европски
шампионат?
- Имавме двајца, Иван
Тричковски и Дарко
Чурлинов, првиот супер
искусен, вториот е играч
чие време допрва доаѓа и кој во иднина, според мене, ќе биде новиот предводник на
оваа генерација фудбалери заедно со еден
Елиф Елмас и секако
искусните Барди,
Алиоски...
Да се биде спортски
новинар е предизвик
од повеќе аспекти.
Колку години професионална кариера
стои зад тебе?
- Мојата професионална
кариера започна во
1996 година, ова е супер
интересна професија,
особено коментаторството каде се уште сум
активен како прв и един-

ствен коментатор од
Македонија кој коментира на регионалниот
спортски канал Спорт
Клуб кога настапува
македонската фудбалска репрезентација во
квалификациите. Кариерата носи предизвици,
успони и падови, но
сметам дека досега ја
оправдав довербата кај
гледачите и читателите.
Освен телевизиски
новинар, коментатор,
уредник си и на спортскиот портал dribling.mk.
Како се постигнува на
повеќе полиња?
- Пишувањето за порталот dribling.mk носи
поинакви предизвици,
формата на работа е
поинаква, новинарскиот „израз“ бара поинаков пристап. Напорно е
на моменти, но задоволството да се работи за

спортот и околу него,
особено фудбалот го надоместува целиот напор
и одредени откажувања
на приватен план...
Познатиот спортски
новинар е татко и на
два сина. Дали и тие го

преферираат спортот?
- Да, имам два сина,
едниот сега наполни 10
години, другиот чекори
кон 24 година од животот. Со „големиот“ заедно следиме фудбал, навивачи сме на Интер и
членови на македонското официјално навивачко здружение Интер
Клуб Македонија кое
дел од големото семејство на навивачи на
клубот од Милано. Помалиот сака повеќе
пливање, а за поголемиот можам слободно
да кажам дека има
енциклопедиско познавање на фактите од
спортот, и ми помага
често во работата.
Конечно, за кого редовно навива Бранко
Илиевски во Лига на
шампиони?
- За Интер! Секогаш и
секаде, но за нашиот
Вардар на домашен терен, жалам што испадна
од Прва лига, но и поголеми клубови имале
проблеми, ќе ги надмине и ќе се врати, јас сум
„Интераш“ и „Вардарец“...
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ДЕН ПО ФЕСТИВАЛОТ
ЗА ПРОМОЦИЈА НА ФЕМИНИЗМОТ:

НЕ МРДАМЕ
ОД ЈАВНИОТ
ПРОСТОР!
„ПРВО ПА ЖЕНСКО“ Е ФЕСТИВАЛ ЗА
ФЕМИНИСТЧКА КУЛТУРА И АКТИВИЗАМ
КОЈ Е ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА
НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА
ТИИИИТ! ИНК.

Разговараше: Весна Кикова Атанасовска

Неколку години наназад,
во контекст на унапредување на женските права,
поддржувањето на ЛГБТИ
правата и промоцијата на
феминизмот под името
„Прво па женско“ се организира фестивал за феминистчка култура и активизам
кој е во организација на
непрофитната организација
Тиииит! Инк. Причина плус
да ги запознаеме одблизу
како организација и како
ораганизаторки на настанот беше овогодинешното
издание на фестивалот за
феминистичка култура
„Прво па женско“.
Разговаравме со тимот
организаторки на фестивалот за да ни кажат малку
повеќе за организацијата,
кога и како настанала?
- Тиииит! Инк. е формирана
како неформална група во
јануари 2011 година како
резултат на желбата за
активно дејствување во
сферата на женските права,
темелено на индивидуалното искуство на основачките Јана Коцевска,
Кристина Леловац и Јана
Старделова. Со цел продлабочување на својата дејност и осигурување оддржливост на постигнатите
резултати, од јануари, 2015
Тиииит! Инк. е формално
регистрирана како непрофитна организација за промоција на женската активност. Оттогаш Тиииит! Инк.
расте и се развива и има
нови соработнички и соработници кои, од година
в година, придонесуваат
со нови идеи и проекти.
Основните сфери на интересирање и дејствување
на организацијата се женските права, женската интелектуална и креативна
продукција, активното
учество во промоцијата и
развојот на независната
културна сцена и граѓанскиот активизам во Македонија и регионот.
За историјата на фестивалот и искуството од изминатите години на фестивалот

„Прво па женско“, со ентузијазам ни раскажуваат:
- Приказната со „Прво па
женско“ започна во 2013
со првото издание на фестивалот, кое траеше еден
ден и оттогаш содржински
се има развивано исто како
што се развива и самото
политичко движење на
феминизмот. На локално и
глобално ниво секоја година имаме настани кои
го дефинираат културолошкиот момент кој го живееме, па така програмски
и „Прво па женско“ се зафаќа со промислување и
преиспитување на доминантните наративи засновани на привилегија. Она
што особено нè радува е
дека фестивалот низ годините континуирано се
шири. Интердисциплинарната програмата вклучува изложби, предавања,
перформанси, концерти,
презентации, панел дискусии, промоции на книги,
диџеј сетови, активности
за деца и млади и работилници. Нашата публика
исто така станува се поширока и не радува фактот што не гледаме секоја
година само едни исти
лица. Секоја година имаме
сè поопфатна програма,
па дури во иднина имаме
планови одредени делови
од програмата да децентрализираме во другите градови во Македонија, како
што впрочем и сме правеле со „ПичПрич“.
За тоа како поминале оваа
деветта по ред година
Тииит! Инк. И колку се задоволни од настанот, ни
велат:
- Многу сме задоволни од
целата програма оваа година и одзивот на публика
што го имаше на настаните. И покрај променливите
протоколи заради пандемијата, во рамките на програмата успеавме да донесеме гостинки од надвор. Ни гостуваше Албена
Баева, визуелна уметница,
кураторка и продуцентка
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од Бугарија, со нејзината
изложба „Овцата, змијата,
кучката и нивната свиња“
и Кортни Стивенс, продуцентка од Лос Анџелес, во
остав на филмската програма каде се прикажа и
европската премиерата
на нејзиниот филм „Земја
женска“ (анг. Terra
Femme).
Она на кое особено му се
радуваме е дека годинава,
во рамките на младинската програма на ПРВО ПА
ЖЕНСКО #9, се одржаа и
две интерни програми, за
селектирани учеснички –
школата во четири дела
во соработка со феминистичката платформа „Медуза“
и соработката со колективот за филмска критикаГледај.мк. Досега не сме
имале вакви менторски
програми, така што ова
беше ново искуство за на,
кое секако планираме да
го развиваме и во иднина.
Токму поради интердисциплинарната програма
која ја има фестивалот,
останува да дознаеме дали
како организација ќе соработуваат и со други организации од регионот или
можеби и пошироко, кои
соработки би ги издвоиле...
- Да, се трудиме да одржуваме пракса на вмрежување и соработка со други
организации од регионот.
Соработуваме со феминистичкиот културен центар
БеФем (BeFem) од Србија,
Mesto žensk од Словенија,
VoxFeminae од Загреб,
Хрватска и Outlandish
Theatre Platform од Ирска.
Моментално соработуваме
со „Реактор“ – истражување
во акција на истражување
за менструална правда.
Целната популација за ова
истражување се девојките
кои менструираат од средните училишта во Македонија. Истражувањето е
клучно за мапирање за
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искуствата, доживувањата
и навиките поврзани со
менструалниот циклус и
одржувањето на менструална хигиена, во средина
каде на сите ни е добро
познато дека владее менструална стигма.
Исто така, имаме и долга и
одлична соработка со
ПичПрич дуото – Ана Василева и Румена Бужаровска. Од 2015 сме и дел од
платформата Cultural
Gender Practices Network
заедно со повеќе феминистички организации од
EX-YU просторот. Активна
членка сме и во Асоцијацијата за независна културна сцена – Јадро, Платформа за родова еднаквост и исклучително важната Национална мрежа
за борба против хомофобија и трансфобија.
После ваквите сознанија
се уште постои дилемата
дали активизмот кој го
имаат како организација
влијае на менувањето на
социјалните конструкти
во нашето општество .
Всушност, што говорат
нивните искуства?
Искрено се надеваме дека
влијаат, сепак тоа е и причината зошто настанало
едно вакво здружение.
Публиката на фестивалот
Прво па женско, освен што
доаѓа за настаните, таа е
таму затоа што самите настани се безбедни простори каде се формираат
здруженија, иницијативи,
се споделуваат идеи кои
понатаму се наметнуваат
како активни чинители во
граѓанските и политичките процеси. Прво па женско тврдоглаво не мрда од
јавниот простор и дискурс
во догледно време, така
што нашиот простор е
отворен за сите кои живеат и функционираат
феминистички.
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Стратешки план на Општина Карпош

СОНЦЕТО КАКО
ИЗВОР НА
ОБНОВЛИВА
ЕНЕРГИЈА
Општина Карпош се здоби со сопствен стратешки документ-Општински план за искористување на обновливите извори на енергија (ОППОЕ), којшто е прв ваков
стратешки план изработен во Република Северна Македонија и којшто треба да се реплицира и во другите
општини во државата.
Станува збор за студија во рамки на проектот „Општински
план за обновливи извори на енергија: Иновативно искористување на сончевата енергија во Општина Карпош“
која за потребите на Општината го изработи консултантската куќа ЕНВИРОС со своите локални експерти, а е во
рамки на Програмата за развој на Обединетите нации
(УНДП), преку Словачкиот фонд за предизвици и со финансиска поддршка од Министерството за надворешни
работи и европски прашања на Република Словачка, на
кој работеа и стручни лица од одделението за енергетска ефикасност во Карпош.
Целта на студијата е да се истражи соларниот потенцијал
на Општината за негова примена во системите за ладење,
греење, подготовка на топла вода, како и создавање на
мрежа на полначи за електрични возила, електрични тротинети, електрични велосипеди и сл.
Користејќи го словачкото знаење во оваа сфера, општинскиот план промовира иновативни предлози и деловни
решенија за употребата на обновливи извори на енергија, кои ќе доведат до безбедно, рентабилно и одржливо
снабдување со енергија за локалната заедница.

ЗЕЛЕНИ
НАЛЕПНИЦИ ЗА
СИТЕ ЕНЕРГЕТСКО –
ЕФИКАСНИ ЈАВНИ
ОБЈЕКТИ
Преку доделување на зелени налепници на сите јавни
објекти под надлежност на општина Карпош (детски
градинки, основни училишта и административни објекти), локалната самоуправа ќе спроведе мапирање на
сите јавни установи кои користат обновливи извори на
енергија (ОИЕ).
Во урбаното јадро на Карпош повеќе нема јавна институција која се грее на нееколошки начин (фосилни горива).
Пред две години целосно се промени и системот за греење на градинката „Пролет“ во Влае, која од нафта премина на термални пумпи.
Токму поставувањето на зелени налепници на ваквиот
тип на објекти, ќе придонесе за подготовка на регистар
на објекти кои користат ОИЕ. Но, придобивки ќе имаат и
самите детски градинки и основни училишта, кои ќе бидат поконкурентни на меѓународните повици за проекти.
Општина Карпош е првата единица на локална самоуправа која ја започнува оваа иницијатива, во соработка со
Македонското здружение за сончева енергија – „Солар
Македонија“. Токму за оваа цел беше потпишан и меморандум за соработка меѓу градоначалникот Стефан Богоев
и претседателот на здружението проф. д – р Илија Насов.
Овој проект е поддржан од УСАИД и намерата е да се преслика и во други општини.
Предвидено е оваа иницијатива да започне од јуни. Основната цел е да се мотивираат што е можно повеќе институции и во други општини и градови да инсталираат енергетско – ефикасни уреди, да ги заменат нееколошките
системи за греење, да имаат пониски трошоци и да придонесат за заштита на животната средина.
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РАЗГОВОР СО МАРИЈА ТАИР
КРЕАТОРКА НА НАКИТ И ПРЕДМЕТИ

ЕМОЦИИТЕ – МОЈОТ
МОТИВ ЗА КРЕАТИВНОСТ
Разговараше: Димитар Караташев
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{ интервју }

Пандемијата особено го истакна онлајн купувањето. Но, Марија Таировска / Марија Таир веќе шест
години се занимава со рачна изработка на накит и одредени предмети и истите претежно ги продава
по електронски пат. Можете да нарачате преку Инстаграм профилот @marcy_s_handmade. Во секоја
нејзина изработка пулсира и нејзиниот дух, бунтовност, авангардност, но и суптилност. Позитивна и
отворена за разговор, Марија го претстави својот свет на бои, форми и емоции.
говориме за плодна почва
во конотација на бизнис, и
тоа успешен бизнис, тогаш одговорот на ова прашање е многу индивидуален и зависи од многу
параметри. На пример,
дали се работи за хоби или
професија, дали и колку се
вложува во маркетингот,
пристапот кон потенцијалните купувачи, професионалноста, цените, и секако константност на трудот, упорноста и истрајноста. А, исто така присутен е и еден друг фактор,
за мене најкруцијалниот,
тоа се луѓето, нивната перцепција за убаво, потоа
културата и супкултурата,
диференцирање на сопствен стил или пратење
на комерцијалата.

Од кога се занимаваш со
рачна изработка на накит/
предмети и од каде
идејата?
Професионално со изработка на накит се занимавам околу шест години,
меѓутоа ретроспективно
гледано, јас сум во симбиоза со уметноста многу
одамна. Креативниот импулс егзистира уште од
основно училиште,а се
ослободи преку ликовни
конкурси, натпревари,
работилници, долг период
на експериментирање, за
на крај да ја одберам оваа
форма на креативно
изразување.
Кога ќе погледнеме
малку подобро во твоите
изработки или на
Инстаграм профилот
(@marcy_s_handmade)
сведочиме на уметност,
спој на нешто урбано, кул
и модерно, прифатливо
за повеќе генерации. Но,
дали имаш определена
целна (target) публика?
Немам и не сакам да имам
таргет група. Сакам луѓето
да се пронајдат во приказната која ја пренесувам
преку секое парче накит,
истиот да знаат и можат да
го износат. Свесна сум дека
накитот ми е поекстремен
и поневообичаен од комерцијалната замисла за
модните додатоци, па така
и луѓето кои го носат се
автентични, стилски, храбри и најбитната дистинкција, различни. Сите горенаведени епитети ја сочинуваат мојата идеална
таргет група.
Дали Скопје, Македонија
е плодна почва за ваков
тип на мали бизниси?
Плодна почва да, меѓутоа
за генијални умови, брилијантни артисти, беспрекорни креативци. А, ако

„КРЕАТИВНОТО ИЗРАЗУВАЊЕ НА
КЕРАМИКА Е МОЈОТ НОВИТЕТ“

Дали Marcy's Handmade
ќе се развива во некоја
друга насока, облик или
слично (во смисла на
проширување на
бизнисот)?
Апсолутно, накитот е само
почеток на една креативна
приказна. Сакам и се трудам сите шаренила кои
ми се мотаат низ глава да
ги отелотворам. Хинт, веќе
некое време изучувам керамика,така да најбрзите
новитети ќе ми се од таа
област.
Што е она што на дневно
ниво те инспирира да
создаваш, креираш?
(музика, street life,
природа, забава, вода,
снег, личности и др.)
Ме мотивира буквално сè
што ме опкружува, од музика до книги, бои, форми,
субјективни доживувања,
сончеви денови, бегање
од реалноста, внатрешни
монолози, филмови и
најмногу од сè, емоции.
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{ интервју }

Ако се погледне во дел
од изработките, ќе се видат мотиви од цвеќиња,
овошје, животни, ТВ серии. Дали сите тие се одраз, експресија на твојата
личност или се „ограничуваш“ и од она што е
„актуелно“ и значи побрза
заработка?

„НАКИТОТ ГО НОСАТ СИТЕ, НО ПРЕД СÈ
АВТЕНТИЧНИ И СТИЛСКИ ХРАБРИ
ЛИЧНОСТИ“

Апсолутно никогаш не
правам нешто само затоа
што е магнет за брза и добра заработувачка. Напротив, создавам за лична сатисфакција, а ако производот наиде на супер
фидбек (реакција од луѓето), тоа е само бонус.
Кога си уморна? Ти дошол ли момент да не ти
оди и да си речеш дека
ти е доста од оваа
работа?
Многу често. Реалноста
кога си freelancer е многу
поразлична од перцепцијата на луѓето за истата.
Како што се зголемува побарувачката на моите производи, така се намалува
слободното време, кое
искрено воопшто и го немам. Меѓутоа работата ми
е движечка сила, најдобра
одлука и најголема љубов,
па така и дефицитот од
слободно време не ме прави помалку заљубена во
ова што го правам.
Жителка си на Карпош.
Што е она што ти недостасува во општината, за да
бидеш уште покреативна,
послободна и посреќна?

„САКАМ ДА НАПРАВИМЕ ОБУКИ И
РАБОТИЛНИЦИ СО МЛАДИТЕ
КАРПОШАНИ“
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Па, феноменално би било
кога би можеле да одржуваме работилници и обуки за младите карпошани,
зошто да не? (се смее)
Исто така, одржување на
базари за рачни изработки се одлична идеја.

КАРПОШ НАЈТРАНСПАРЕНТНА
ОПШТИНА ВО ДРЖАВАТА
Општина Карпош и Министерството за одбрана се двете институции во државата кои имаат максимални
100 проценти за транспаретност, односно ги објавуваат сите предвидени информации, според Индексот на активна транспаретност што го изработува Центарот за граѓански комуникации.
Ова го објави Центарот за граѓански комуникации за
активната транспарентност која годинава е претставена
на специјално изработената веб-страница
www.aktivnatransparentnost.mk со преглед на сите опфатени институции, но и на индивидуалните резултати за
секоја институција од 2016 годинава наваму.

Индексот на активна транспарентност се реализира во
рамки на активноста „Јавно трошење за јавно добро“,
поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.
Целта е да се зголеми ефективноста на јавното трошење
преку намалување на корупцијата и зголемување на
транспарентноста.

Според наодот на Центарот за граѓански комуникации,
активната транспарентност на Општина Карпош во 2021
година изнесува максимално можни 100 % (од можни
100 %), со што општината се наоѓа во групата институции
со „многу добра“ активна транспарентност (исполнување на обврските од 80 % до 100 %). Со овие бодови, општината се наоѓа на највисоката позиција од вкупно 98 рангирани институции. Оваа општина од Скопскиот Регион
постојано ја унапредува својата активна транспарентност
од 2018 година наваму за годинава да стане најдобра и
во својот регион и меѓу сите општини. Инаку, според деталните податоци на Центарот, во текот на испитаниот
период транспарентноста на Карпош е зголемена за
45,5 насто.
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{ актуелно }

КАРПОШ ГО
ПОДДРЖА
ПРВИОТ
ИНКЛУЗИВЕН
БУКВАР
Инклузивна сликовница – буквар е подготвен на кирилична, знаковна и брајова азбука за децата од прво одделение. Станува збор за литературно дело кое е подготвено од Гордана Симоновска – Момироска, а за истото даде поддршка и општина Карпош.
Инклузивниот буквар овозможува поедноставно учење
на македонската азбука и подготовка на учениците за
основно образование. Истата поттикнува и двонасочна
комуникација, а со креативните илустрации се овозможува и развој на когнитивните вештини, вклучително и на
децата со попреченост.
Инклузијата, во овој случај подразбира дека сите деца
имаат можност да учат од исти буквар и паралелно да
дознаваат за различностите, кои не треба да претставуваат пречка туку мотив за соработка и поголема другарство меѓу младите.
Оваа инклузивна сликовница ќе биде достапна и во училишните библиотеки на територија на Карпош, а истата,
од училиштата можат да ја набават и сите родители.
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ОСЛОБОДУВАЊЕ
НА „ЗАРОБЕНИ“
ДРВЈА ВО
КАРПОШ 4
Општина Карпош продолжува со акцијата за „ослободување“ на „заробени“ дрвја од градежни материјали.
Општинските екипи работат на отстранување на бекатон плочки и асфалт околу 16 дрвја во должина на улицата „Разловечко востание“ во Карпош 4.
Со отстранувaњето на градежните материјали, се овозможуваат услови за подобар развој на дрвото и негова поголема функција во апсорбирањето на прашината и штетните гасови.
Локалната самоуправа, покрај тоа што води сметка за садење на нови дрвја, во континуитет се грижи и за одржување на постоечкото зеленило и веќе развиените садници.

{ хуманост }

ГРАЃАНИТЕ ВО
РИЗИК ДОБИЈА
150 ПАКЕТИ СО
ПОМОШ
Во пресрет на велигденските празници, општина Карпош додели 150 социјални пакети со прехранбени продукти и средства за хигиена на граѓаните кои се наоѓаат
во социјален ризик. Годинава, по 26. пат се спроведе
хуманитарната акција „Подај рака, донирај за твојот сосед“. Сите производи беа собрани од хуманите граѓани,
општинската администрација и општествено одговорни
компании и организации, а логистичката поддршка се
одвиваше преку Одделението за детска, социјална и
здравствена заштита.
Градоначалникот Стефан Богоев во оваа пригода изјави
дека празничниот период секогаш нѐ потсетува на семејството и блиските. Основната цел е и граѓаните во ризик,
поспокојно да ги поминат празничните денови. Оваа пандемија уште повеќе ја истакна социјалната раслоеност
во заедницата и затоа е важно постојано да помагаме.
Институциите носат најголема одговорност. Како локална
самоуправа помагаме и со еднократна помош за граѓаните; периодов доделуваме и душеци за најпогодените
домаќинства; даваме финансуски средства за лекување,
рече Богоев.

КРВОДАРИТЕЛСКАТА АКЦИЈА
ВО КАРПОШ
На 19.05.2021 година, од 09:00 до 17:00 часот, во спортската сала на ООУ „Лазо Трповски“ се одржа крводарителска акција, во организација на Општина Карпош
и Институтот за трансфузиона медицина и Црвен крст
– Скопје.
Над 50 единици крв донираа општинската администрација на Карпош, вработени од детските градинки и основните училишта, а овој пат, акцијата имаше и јавен
карактер.
Заради недостатокот на крв, за тековно лекување на пациенти, имаше потреба од повеќе крвни единици. Затоа
ги повикавме сите заинтересирани граѓани кои можеа
и сакаа да ја покажат својата хуманост.
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{ млади и спорт }

Мартин Кироски
истакнат ученик и успешен натпреварувач

АМБИЦИОЗНОСТА
И УПОРНОСТА
ЧЕКОР КОН СЕКОЈ
НАРЕДЕН УСПЕХ
Го претпочитам спортот,
но и кинескиот јазик
Автор: Мила Гавриловска
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Науката и образованието се едни од најважните сегменти во животот. На тој начин, една индивидуа
ја гради својата личност и се претвора во она што навистина е, односно она што сака да го прави
во животот. Таков е и Мартин Кироски, кој е еден од најистакнатите ученици во ООУ „Христијан
Тодоровски Карпош“ и е стипендист на Општина Карпош.
Тој е амбициозно дете кое
е посветено целосно на
науката, во секоја сфера.
Мартин и слободното
време го користи за продлабочување и проширување на знаењата. За него
тоа претставува задоволство. Книгата за него е најверен пријател.
Но сепак и тој има свој
омилен предмет и нешто
што најмногу го интересира.
- Еден од моите омилени
предмети на училиште е
физичко образование, односно спортот. Омилен ми
е бидејќи преку спортот се
дружиме. Покрај сето учење,
пишување и слушање, во
текот на училишниот ден,
јас и сите ученици сакаме
да се релаксираме, а како
подобро тоа да го направиме ако не преку игра. И
покрај тоа што би го издвоил физичкото образование
како еден од омилените
предмети, не би можел да
се ограничам само на еден
предмет затоа што ме интересираат различни делови од нашето образование.
Поради тоа се уште не сум
сигурен што ќе сакам во
иднина да изучувам и во
тој правец да се насочам.
Знам дека не сакам да
работам некоја здодевна
и стереотипна работа, туку
нешто што ќе го работам
со задоволство и нема да
го чувствувам како обврска
– со сигурност тврди
Мартин.
И покрај тоа што е еден од
најодличните и најпримерните ученици, за него е
уште поголем предизвик
да учи и да соработува со
сите ученици во најразлични активности во училиштето и надвор од него.

- Тоа што сум избран како
истакнат ученик, пред се,
ми претставува чест, но и
задоволство и е потврда
на сите мои досегашни
вложувања. Тоа секако е
дел од мојата мотивација,
но не помал од постојаната поддршка од моите родители, наставници и другари - насмеано одговора
Мартин.
Тој бил дел од многу домашни, регионални натпреварувања на кои постигнал
одлични резултати.
- Сум учествувал на поголем број натпревари по
предметите математика,
биологија, географија и
физика, почнувајќи од прво
одделение и сум постигнал
повеќе солидни резултати,
вклучувајќи први, втори и
трети награди. Постигнатите резултати ми овозможија да бидам избран за
еден од стипендистите на
Општина Карпош и тоа
две години по ред - рече
Мартин.
Веќе во прво одделение
Мартин го освојува првото
место на натпреварот Кенгур, и оттука па се до денес,
до своето деветто одделение урива рекорди и освојува први награди по различни натпревари.
- Најголема гордост и возбуда ми донесе првото место на Кенгур на кој освоив
максимални 120 поени во
прво одделение. Тоа беше
првиот натпревар на кој
учествував. Исто така се
гордеам и со првата награда на општински и регионален натпревар по географија во осмо одделение, како и првите места

на општинските и регионалните натпревари по
физика и географија оваа
година. Покрај споменатите, има и натпревари на
кои сум освоил помалку
поени, до некаде сум се
разочарал, но сепак и од
нив научив многу и ме поттикнаа понатаму повеќе
да се трудам.
Мартин е дете кое се истакнува со своите интелектуални способности, самодоверба, умешност, упорност, решителност, лидерство... Се справува со секој
училишен предмет и се
интересира се повеќе и
повеќе.
- На натпреварите почнав
да учествувам поттикнат
од мојата наставничка од
прво до петто одделение,
Елеонора. Секогаш натпреварите ги гледам како нови
предизвици. Како што минуваа годините, се отвараа
нови можности за учење и
за учество на повеќе натпревари. Иако не сум учествувал на сите натпревари
на кои би сакал, сепак сум
задоволен од постигнатиот
успех – задоволно истакна
стипендистот.
По деветто одделение следува средношколското
образование. Овој дел од
животот бара доста посветеност, уште повеќе и насочување кон вистинските
вредности. Бидејќи на
Мартин не му е проблем
учењето, тој сепак се одлучил за нешто поопширно.
- Како што веќе споменав
претходно, се уште не сум
сигурен што ќе сакам во
иднина да изучувам и во
кој правец ќе се насочам.
Затоа мислам дека нај-

добро за мене ќе биде да
продолжам во гимназија,
а подоцна да одлучам
каде ќе продолжам. Според мене едно од најдобрите средни училишта во
Скопје и во целата држава
е гимназијата Орце
Николов, која се наоѓа и
во близина на мојот дом.
Дополнително што, голем
дел од моите другари ќе
се запишат или веќе учат
таму. Затоа мислам дека
тоа ќе биде мојот најверојатен избор – одлучен е
Мартин.
Еден од потешките јазици
за изучување е кинескиот
јазик. Тој е поврзан токму
со Мартин. Веќе шеста година како го изучува и се
интересира токму за него.
- Мотивацијата да учам
кинески јазик беше самата
негова необичност. Изучувањето на кинескиот јазик
го започнав во трето одделение кога и најголем број
од моите другари започнаа
со изучување на странски
јазик. Многу сум љубопитен по природа и затоа
кинескиот јазик го привлече моето внимание. Уште
на почетокот, мојата наставничка забележа дека
многу брзо ги разбирам и
совладувам кинеските
знаци, па континуирано
ме мотивираше – задоволно истакна карпошанецот.
Мартин кој е посветен ученик и тимски играч, секогаш има позитивен пристап
кон луѓето и училишните
предмети, не застанува тука.
Продолжува со освојување
пред се на училишната
средношколска средина
па потоа и на претстојните
натпреварувања.
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УЧЕНИЦИ ОД ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
- НАГРАДЕНИ ВО БЕРЛИН

ТРЕТООДЕЛЕНЦИТЕ
ОД КАРПОШ
„ЛЕТААТ КОН
ВСЕЛЕНАТА“
Ученици од ООУ „Лазо Трповски“ освоија награда на Меѓународниот училишен натпревар за воздушен и вселенски сообраќај 2021, којшто традиционално се одржува во Берлин, Германија. Заедничкиот проект на петте
ученици од IIIв одделение, Андреј Андоновски, Јана
Блажева, Андреј Новевски, Георгина Стојанова и Максим
Станоев, „Вселенски летала“ беше координиран од двајца
наставници во својство на ментори Розета Сугарева и
Стефан Симовски. Проектот на третоодделенците успешно ја помина прелиминарната фаза, влезе помеѓу најдобрите проекти на натпреварот и освои награда.
Натпреварот го организира Сојузното германско здружение за воздушна и вселенска индустрија од Берлин во
соработка со Сојузното министерство за економија и
енергија на Германија, Сојузното министерство за образование и истражување на Германија, „Lufthansa Technik
“ AG, концернот EADS (во чиј состав влегува и познатиот
производител на патнички авиони „Airbus“) и концернот
Chrysler. Конечната одлука во врска со наградите на овој
екипен меѓународен натпревар за ученици од трето и
четврто одделение ја донесе деветчлено стручно жири.
Во името на стручното жири на наградените ученици од
ООУ „Лазо Трповски“ им се обрати раководителот на
натпреварот Ридигер Штајн, кој меѓу другото истакна:
„Ви благодарам за прекрасниот проект. Наградени сте
затоа што вашиот проект е фантастичен, затоа што се забавувавте додека го работевте и затоа што сте одлични
тимски играчи. Вашата награда е летачки трофеј и диплома за секого од вас. Се надевам дека учеството на натпреварот ви беше толку забавно како што му беше и на стручното жири кога го оценуваше вашиот проект“.
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КАРПОШ
СПОРТУВА
ЗА ПОДОБРО
ЗДРАВЈЕ
Преку спортски активности на отворено, ракомет, фудбал и игри прилагодени за стекнување на социјални
вештини, основците од општина Карпош заедно со своите наставници по физичко образование го одбележаа
10 мај – Меѓународен ден на физичката активност.
Активностите беа предводени и од сертифицираните тренери по спорт за развој. Имено, општина Карпош е меѓу
ретките локални самоуправи со ваков тип на тренери од
редот на наставниот кадар, кои се обучени од здружението
„ТАКТ“, преку спорт и физичка активност да ги учат младите да бидат подобри граѓани.
- Една од малкуте работи кои не ни беа забранети овие
две години – беше физичката активност на отворено.
Вежбајте, спортувајте! Така вложувате во подобра физичка подготвеност, но и во психичко здравје, кое е особено
важно, имајќи ги предвид околностите во кои живееме,
изјави во оваа пригода градоначалникот Богоев кој ја
нагласи програмската цел да се овозможи повеќе јавни
простори за спорт и рекреација на младите, но и на сите
граѓани.

СИСТЕМСКА
ПОДДРШКА
ЗА МЛАДИТЕ
ВО КАРПОШ
Прирачникот за работата на локалните младински совети претставува водич за ова претставничко тело на
младите, кое на дневно ниво, но и на среден и долг рок
ќе им претставува поддршка, олеснување на административните процедури за работа, пренесување на работата на советот на идните членови и сл. На презентација на овој прирачник, кој е подготвен од страна на Агенцијата за млади и спорт, Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како
и од претставници на повеќе младински организации,
еден од говорниците беше и градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев, кој е најмлад градоначалник
во Македонија и има долгогодишно искуство во младинскиот сектор.
Тој говореше за статусот на Локалниот младински совет
во Карпош, чие формирање е во завршна фаза:
- Завршува јавниот повик за пријавување на членови,
откако претходно се формираше и Локалното собрание
за млади. Ова младинско тело треба да е функционално
и активно. Тоа подразбира да креираат активности и
проекти за млади, да се вмрежуваат со основни, средни
училишта на локално ниво, да воспостават соработка
со приватниот сектор. Општина Карпош апсолутно ќе
им биде поддршка, од секој аспект, но главната иницијатива, идеја мора да дојде од младите, во оваа пригода
истакна Богоев.
Локалната самоуправа веќе има назначено и службеник
за млади, а во постапка е и изнаоѓање на простор за отворање на канцеларија за млади. Ова се обврски согласно
Законот за младинско учество и младински политики.
Карпош интензивно годиниве работи на создавање на
„клима“ за поддршка на младите луѓе и младинските
организации.
- Наместо да чекаме нови датуми, можеме вредностите
на ЕУ забрзано да ги спроведуваме во пракса, на локално и национално ниво. Датумот ќе дојде, но, најважно е
младите, па и сите граѓани навистина да почувствуваат
дека ЕУ значи подобар живот, повисоки плати, работни
места за млади, нови училишта, градинки, бенефиции
за студирање и др, истакна градоначалникот на Карпош
Стефан Богоев.
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ВО HEALTHYISH ПО СЛАТКИ
ЗАДОВОЛСТВА, БЕЗ ГРИЖА НА СОВЕСТ

ЕМ СЛАТКО,
ЕМ ЗДРАВО
Автор: Ивана Пендовска Вукашиновиќ
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Здравиот начин на живот, исхраната и вежбањето, ни станаа дел од
секојдневието. Ретко кој не внимава на доволниот внес на витамини во
своето тело, и постојано сме во потрага по здрави оброци
Ретко кој е силен карактер и може да одолее на
голема чоколадна торта,
и да не изеде барем едно
парче. Но, има и такви
кои умеат да направат слатки задоволства, притоа да
изгледаат феномално, а
притоа сепак да не чувствуваат грижа на совест дека
ги изеле.
Како општина ептен се радуваме што веќе добро познатата блогерка за здрава
храна Стефанија Несторовска се одлучи токму во Лептокарија, срцето на Карпош,
да го отвори својот прв локал за здрава храна
Healthyish. Стефи е млада
девојка, која се одлучува
да го промени својот начин на живот, со внесување
на здрави навики, но и вежбање. Вели го направила
за подобар живот за себе.
„Можам да кажам дека тоа
беше најдобрата одлука
која ја направив за себе и
се радувам што можам целото мое знаење, искуство
и мотивација да ја пренесам
на некој друг што ќе си направи иста таква промена
за себе.“- вели Стефанија.
При разговорот со неа, може да се забележи дека сета енергија која ја поседува, ја има целосно пренесено во самиот локал, кој, патем, го има отворено со
нејзиното момче Стефан
Алкалајлех. За идејата вели
дека ја има многу одамна,
но, едноставно, тајмингот
не се поклопувал, за конечно да ја реализира. Меѓутоа,
кога сé ќе си дојде на свое
место, сегашното отворање
на Healthyish произлегува
дека не ни можело да го
замисли своето подобро
време.
При реализација на
Healthyish, Стефан е тој кој
ја спроведувал целата документација, а креативниот
дел е реализиран од
Стефанија. Доколку сте
следбеници на инстаграмот на Стефанија, не би ни
можеле поинаку да го за-

мислите ентериерот на
Healthyish: бохо стилот е неизбежен, а деталите незаменливи. Локалот е целосно реновиран и адаптиран
за потребите на Healthyish,
па така претставува едно
преубаво, скоцкано, интимно место, во кое може да
уживате на кафе пауза. Но,
наша препорака е да оделите време и да дојдете специјално во Healthyish, па
освен кафе да ги пробате
и преубавите слатки задоволства направени од рацете на Стефанија. Менито
изобилува со здрави рецепти кои се brand new, односно ги има само во Healthyish,
рецепти кои ги нема на
блогот на здрава храна на
Стефанија, кои патем секој
може да проба сам да ги
направи. Секако сите состојки кои се употребени во
самите десерти се здрави,
а искомбинирани заедно,
даваат повод да се вратиш
повторно во Healthyish.
Моментално на менито во
Healthyish може да се најдат голем избор на кафиња,
смутиња, свежо цедени сокови, без кофеински латиња, палачинки, чиа пудинзи, леб од банана, проја и
друго. Секако кафињата се
посебен момент, но препораката на Стефи за тоа што
мора да пробате ова лето
е лате какао. Иако се нови,
работат со полна пареа, па
се надеваме во иднина ќе
не израдуваат со повеќе
здрави солени појадоци.
Пријатниот амбиент и
обрнувањето внимание
на секој детал, почнувајќи
од самото брендирање, до
рециклираната амбалажа,
менито, не можевме, а, да
не ги забележиме малите
изложени теглички. На
прашањето да не запознае
повеќе со тоа, ни одговори
- „Како најголем фан на
путер од јаткасти плодови
- не смеев да си дозволам
да немаме на мени неколку вида од нив. Почнавме
со основни вкусови - путер

од бадеми, путер од лешници, путер од кикиритки
и путер од индиски ореви.
Планираме во иднина да
додадеме многу други вкусови и комбинации и секако со 100% природен
состав и без додадени состојки. Толку сме сериозни
околу правење на врвен
путер од јаткасти плодови
што веќе инвестиравме во
машина што ќе ни помогне
да правиме уште подобри
и повкусни путерчиња.“вели Стефанија.
Стефанија има многу следбеници на социјалните мрежи, вели кога пред повеќе
години започнала со тоа,
не се ни надевала на ова
денес, но се радува дека
има стекнато голем број
пријатели и разменува разни искуства преку социјалните медиуми. Со поддршка од нејзиното момче, фамилијата и секако мотивирачките пораки од следбениците, Стефанија се осмелува да го отвори Healthyish,
па така сите заедно да
уживаме во тоа во што е
најдобра и несебично го
споделува со нас.
„Секако дека се моја подршка. НАЈГОЛЕМА подршка.
Ништо од ова немаше да се
случи, да не беа тие луѓе
што сакаат да ме следат,
да ги применуваат моите
совети, да ми веруваат на
се што препорачувам и да
го читаат мојот блог.
Засекогаш ќе им бидам
благодарна и никогаш, ама
никогаш нема да заборавам дека сум тука каде што
сум - токму поради нив.“вели Стефанија Несторовска.
На ова топло време единствено освежување е на
летната тераса во Healthyish
со ладно кафе и чизкејк.
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СТЕФАН ЃОРГОН  „ПАНОРАМИКС“ ИЗРАБОТКА НА КОЖНИ ДОДАТОЦИ

„УМЕТНИКОТ СО КОЖА“
КОГА ЌЕ СЕ СПОЈАТ БИЗНИСОТ И
КРЕАТИВНОСТА
Разговараше: Весна Кикова Атанасовска
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Од „чудни“ навики, доаѓаат и чудни бизнис идеи.
Во секој случај-оригинални. Таков е и Стефан
Ѓоргон кој стана „мајстор“ или уметник за кожни
производи и аксесоари.
- Пред 13 години почнав да
пушам тутун и имав потреба од торбичка во која што
ќе ги чувам тутунот и сите
додатоци за правење цигари. Долго време пред
тоа експериментирав со
најразлични рачни изработки и добив желба сам
да си ја изработам торбичката за тутун. Барав материјал кој ќе биде издржлив,
така ја одбрав кожата и
во ниту еден момент од
изработката не бев свесен
дека тоа е тоа што сакам
да го работам. Потоа следеше желба за изработување на новчаници, ремени, алки и подобро запознавање со различните типови на кожа. После долго
време сега сум тука на
овој левел и секој ден се
надградувам и дознавам
нови техники и процеси
за изработка.
Но, изработката и работата
на кожа воопшто не е едноставна работа. За да се изработи еден производ, потребни се посебни алатки
и материјали, и за тоа како
Стефан го работи ни раскажа во детали:

- Откако ќе се одлучам за
моделот кој сакам да го
изработам, за истиот треба да направам или да
најдам шема по која ќе ја
кројам и сечам кожата.
Потоа доаѓа делот за одбирање на кожа, бојата и
видот, бидејќи секој вид
на кожа одговара со различни производи, во однос
на тоа колку е мека или
тврда, тенка или дебела
кожата. Еден од поинтересните и можеби мој омилен
дел е комбинирањето на
бојата на конецот со кожата, затоа што со тој детал
секој прозвод го добива
финалниот и уникатен лик.
Основни алатки без кои не
може да се почне со изработка се скалпел, шило, две
игли, конец, линијар, лепило, алатка за правење дупчиња и подлога за сечење.
Понекогаш некој човек или
бренд може да биде „музата“ од која се црпат идеи и
инспирација
- Во овој момент не можам
да издвојам некоја посебна личност или бренд, вели
Ѓоргон, иако секојдневно

гледам милион идеи, но
најголема инспирација ми
даваат сите кои порачуваат затоа што секој сака
нешто поразлично од претходното и процесот на изработка се менува тековно.
Скоро секој производ е
уникатен и се изработува
според потребите на купувачот.
Колку кај нас се цени веш-

тината за рачно изработени, уникатни производи,
го прашавме Стефан?
- Земено во предвид дека
нашиот пазар е многу мал,
досега сум задоволен со
заинтересираноста за
моите производи. Со тек
на време се чувствува дека
луѓето се повеќе се информираат и почнуваат повеќе да ги ценат рачните
изработки.
Овој наш оригинален бизнисмен има неисцрпни планови за во иднина, енергија
и мотив за проширување
на палетата на производи:
- Нормално дека непрекинато се кројат планови за
во иднина. Се пробува и
се експериментира со нови
изработки, а енергијата и
мотивот се секогаш тука.
Останува само да бидеме
трпеливи и смирени и се
ќе си дојде на свое место
во свое време.
Но, она што не го кажавме
за „уметникот со кожа“ е
дека тој има своја фејсбук
страница и сите свои нарачки и изработки ги нуди
онлајн, односно интернетот
и ИТ технологијата се неговиот бизнис партнер.
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{ креатива }

НАЈ

УЧИЛИШНИ
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УБАВИТЕ
ДВОРОВИ
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СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ
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{ здравје }

НОВИНИ ВО ОФТАМОЛОГИЈА „ДЕНИЦА“

ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ
ПРЕКУ ФЗО
Силно настојувајќи постојаниот раст да биде една од главните особености во делувањето на Специјалнат а очна болница Деница од Скопје, во периодот кога одбележува четири години од своето основање, болницата склучи договор со Фондот за здравствено осигурување за најчестите хируршки
офталмолошки интервенции.
Што значи тоа за пациентите, но и за болницата,
разговараме со катарактниот хирург д-р Владимир Спасов, кој подетално ги запознава нашите читатели со достигнувањата
на Деница.
Област од Ваш посебен интерес е офталмолошката
дијагностика, медикалретина, како и хирургијата
на предниот сегмент на
окото. Со оглед дека од
неодамна сте дел од оваа
здравствена установа, како би го опишале овој период и што посебно би
истакнале?
Да се работи со професионален тим во динамични
услови е вистински предизвик. Работиме со високи стандарди трудејќи се
да ги следиме модерните
текови и развојот на светската офталмологија. Работејќи со тимот на Очна болница „Деница“, предводен
од д-р Виолета Бучкоска,
во изминатиот период таа
ми помогна уште повеќе
да ги усовршам моите хируршки техники, особено
во областа на катарактната
хирургија, но и да навлезам
подлабоко во моите познавања на болестите на задниот сегмент на окото, како
и на витреоретиналната
хирургија.
Што претставува катаракта, кога најчесто се јавува
и како истата се дијагностицира?
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Катарактата претставува
заматување на природната
очна леќа, при што главен
симптом е замаглувањето
на видот и падот на видната острина. Најчеста е сенилната катаракта која се
јавува како резултат на стареењето, но истата може да
биде и вродена, јатрогена
(предизвикана од некој лек,
како што се кортикостероидите или при некоја хируршка интервенција), трауматска и.т.н. Ризик фактори за појава на катарактата
се дијабетесот, пушењето,
злоупотребата на алкохол
и изложеноста на сончева
светлина. Таа се дијагностицира лесно, користејќи
биомикроскоп и мидријатици за ширење на зениците.
Спектарот на офталмолошки услуги е прилично широк. Почнувајќи од основните дијагностички услуги, а завршувајќи со сложените микрохируршки
интервенции. Какви сѐ
услуги им нудите на пациентите во Специјалната
очна болница „Деница“?
Како што веќе напоменав,
во нашата болница се трудиме да ги следиме модерните текови во офталмологијата. Офталмологијата е
една од гранките на медицината која технолошки
најбргу се развива. Имено,
секојдневно се развиваат
нови апарати и техники за
дијагностика и третман на
очните болести. Ние го сле-

диме тој развој на офталмологијата, како со посета
на реномирани симпозиуми и конгреси, така и со
набавка на нови апарати и
технологија, како и обука
за нивно користење. Услугите што ги нудиме се од
основен офталмолошки
преглед, дијагностички
процедури на предниот
сегмент на окото, како што
се корнеалната топографија, спекуларната микроскопија, пахиметријата...
Понатаму, дијагностички
процедури на задниот сегмент на окото и тоа ОЦТ
(оптичка кохерентна топографија), ОЦТ- ангиографија, ФФА (флуоресцинска
ангиографија), па сé до хирургија на очни капаци,
конјунктива, катаракта,
глауком, витреоретинална
хиругија и макуларна хирургија. Накратко, покриваме голем дел од дијагностиката и хирургијата на
очните болести.
Од неодамна Деница, склучи договор со Фондот за
здравствено осигурување
за четири најчести хируршки интервенции на очите, што претставува одлична можност и олеснување
за осигурениците. Кои хирушки интервенции на
товар на ФЗО се извршуваат во болницата?
Конечно склучивме договор со ФЗО. Со тоа добивме одредена квота на интервенции кои ќе бидат на
товар на Фондот. Тоа се

операција на катаракта, на
аблација на ретина, витректомија и замена на силиконско масло. Се надевам
дека бројот на интервенции што ќе ги покрива Фондот во иднина ќе расте, а
со тоа ќе можеме да излеземе во пресрет на што
повеќе наши пациенти.
Какво е Вашето досегашно искуство со пациентите на Специјалната очна
болница „Деница“ кои
минале низ споменатите
хирушки третмани?
Тоа најдобро можат да го
кажат самите пациенти. Во
секој случај, нашата основна цел е задоволен и излекуван пациент. Тоа, впрочем, е и најголемата награда за секој медицински работник што држи до својата професија. Тоа е нашето
мото и резултатите се видливи!
Што е ваш личен предизвик? Во кој правец би сакале да се усовршувате
во офталмологијата?
Лично, тоа што најмногу ме
привлекува во офталмологијата е хирургијата. Усовршување на хирургијата на
задниот сегмент на окото
е тоа што го планирам во
наредниот период.

{ контакт }

Урбани заедници
Карпош 1

Нерези

Одговорно лице:
Мирче Блажевски
02 | 30.68.754 и 078 | 48.69.29
m: karpos1@karpos.gov.mk
A: ул. Иван Аговски бр.2

Одговорно лице:
Сеад Мехмети
078 | 48.76.23
Одговорно лице:
Весна Антеска
078 | 48.69.22
m: nerezi@karpos.gov.mk
A: ул.Ванчо Мицков бр. 19

Карпош 2
Одговорно лице:
Лидија Цацановска
02 | 30.71.246 и 078 | 48.69.55
m: karpos2@karpos.gov.mk
m: lidija.cacanovsa@karpos.gov.mk
A: ул. Бранислав Нишиќ бр.4

Карпош 3
Одговорно лице:
Емилија Јокасаноска
077 | 80.01.76
m: karpos3@karpos.gov.mk
m: vesna.mirkovska@karpos.gov.mk
А: ул. Радика бр.9

УЗ Карпош 4
Одговорно лице:
Огњан Лазаров
072 | 27.91.83
m: karpos4@karpos.gov.mk
A: ул.Љубљанска бр.6

Тафталиџе 1
Одговорно лице:
Вера Пенова
072 | 20.96.85
m: taftalidze1@karpos.gov.mk
A: ул.Букурешка бр. 2

Тафталиџе 2
Одговорно лице:
Горан Велковски
078 | 48.69.28
А: ул.Копенхагенска бр.5
(простории на ЗЕЛС – сутерен)

Влае 1
Одговорно лице:
Александар Бурековиќ
071 | 38.92.60
m: vlae1@karpos.gov.mk
A: ул. Фјодор Достоевски бр.2

Влае 2
Одговорно лице:
Витка Ацевска
070 | 72.50.82
m: vlae2@karpos.gov.mk
A: ул. Сливовска бр. 1

Владо Тасевски
Одговорно лице:
Весна Мирковска
078 | 46.60.59
m: vesna.mirkovska@karpos.gov.mk
A: ул. Алжирска б.б.

Кузман Јосифовски Питу
Одговорно лице:
Велика Стојановска
078 | 48.69.53
Одговорно лице:
Наташа Геровска
077 | 57.06.87
m: kjpitu@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Пецо Божиновски Кочо
Одговорно лице:
Мирјана Милошевска
070 | 33.82.74
Одговорно лице:
Данче Стевиќ
078 | 22.62.96
m: pecobozinovski@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Злокуќани
Одговорно лице:
Гаши Садри
078 | 48.69.23
Одговорно лице:
Васко Крстевски
077 | 80.76.16
m: zlokukjani@karpos.gov.mk
A: ул. Скупи бб.

Бардовци
Одговорно лице:
Маја Петковска
078 | 48.69.19
m: bardovci@karpos.gov.mk
A: с.Бардовци

Одделение за месна
самоуправа
Раководител:
Александар Симоновски
070 | 33.10.34
m: aleksandar.simonovski@karpo
.gov.mk

Телефонски броеви за пријавување и фрлање отпад
Е-отпад (апарати, батерии и акумулатори)
за подигнување од домот

070 236 000

Кабаст отпад (за транспорт на отпадот)
0800 222 33
Пункт на ЈП КХС (позади „Макпетрол“ долж бул.Илинден)
Пријави Диви депонии
Оган на отворено

02 | 30.55.901
02 | 30.55.902

Кабинет:
Претседател
на Советот на
Општина
Карпош:

078 421 954
193

02 | 30.55.913

Секретар
на Општина
Карпош:

02 | 30.55.918

Сектор за
правниработи:

02 | 30.55.900

Сектор за
дејности од
јавен интерес:

02 | 30.55.939

Сектор за
односи со
јавност:

02 | 30.55.920

Сектор за
развој на
општината:

02 | 30.68.151

Сектор
инспекторат:

02 | 30.55.931

Сектор за
финансиски
прашања:

02 | 30.55.923

Архива:

02 | 30.55.954

Сектор за
урбанизам:

02 | 30.55.900

Сектор за
уредување
на градежно
земјиште и
комунални
работи:

078 | 48.68.96

Сектор за
екологија и
енергетска
ефикасност:

02 | 3076 035

Одделение за
утврдување и
наплата на
даноци, такси
и други
надоместоци:

02 | 3055 942

Одделение за
заштита и
спасување на
граѓаните и
материјалните
добра:

02 | 3067 055

gradonacalnik@karpos.gov.mk
sekretar@karpos.gov.mk
kontakt@karpos.gov.mk

www.karpos.gov.mk
Поважни телефони

Дежурни аптеки

Полиција
192
Противпожарна
193
бригада
Брза помош
194
Управување со
195
кризи
АМСМ - помош
196
на патишта
АМСМ - информативен 155 55
центар
Авто помош
9159
на пат (24 ч.)
Царина
197
Матична служба
3117
037
- ГУВР
Сала за венчање
3118 250

Зегин
(МНТ-подрум)
Реплек
- аптека бр.4

ПТТ услуги
Будење
Точно време
Информации
Воена полиција
Пазарен
инспекторат
Водовод и
канализација
- дежурна служба
Комунална
хигиена
- дежурен
диспечер
Оџаци
- оџачарски
услуги

180
185
988
3227 700
975
3073 010

3130 170

Здравствени објекти
Клиничка болница
Градска општа
болница
Болница
8 Септември
Детска болница
- Козле
Неуромедика
Клиника
“Мајчин дом”
Стоматолошки
клинички центар
Гинеколошко
- акушерска
клиника
Гинекологија
и акушерство
- Чаир
Аџибадем
Систина
Клиника
Жан Митрев

3147 147
3235 000
3087 400
3085 761
3130 000
3147 004
3299 000
3147 147
2611 033
3099 500
3091 500

3224 961
Дежурни поликлиники
2440 293

Сообраќај
Меѓуградска
автобуска
станица
Македонија
сообраќај
Железничка
станица
Аеродром
Скопје

3117 614

2466 313
2402 388
3234 255
3148 333

Букурешт
Идадија
Ѓорче Петров
Јане Сандански
Чаир
Драчево
Шуто Оризари
Ченто
Бит-Пазар
Неуромедика

3064 088
3113 033
2031 022
2463 277
2795 112
2611 506
2651 696
2522 351
3134 534
3133 313

Фото: Кире Гелевски

e-mail
kontakt@karpos.gov.mk

Facebook
Општина Карпош

Twitter
@OpstinaKarpos

Instagram
@opstinakarpos

