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ВЛАЕ 2 НАСКОРО
СО ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ

Во завршна фаза е изведбата на првото инклузивно детско игралиште,
непосредно до платото „Делфина“, во Влае 2. Поставена е гумираната подлога,
а се поставуваат и детските реквизити. Ова игралиште ќе можат да го  користат
и децата со попреченост, затоа што сите реквизити се соодветно прилагодени
за нивна безбедна употреба. Игралиштето се простира на површина од 450
квадратни метри, а се поставуваат следниве реквизити: двојна клацкалка, детска
двојна лулашка, лулашка за лица со инвалидска количка, специјален кош, мини
инклузивен базен за играње со песок на стоење, инклузивен базен за играње со
песок на седење (2), мини багерче за копање во базен, вртелешка и детско катче
– замок.
Во рамки на инклузивното игралиште ќе се постават и клупи за седење,
корпи за отпадоци, а во околниот дел ќе се засади и ново зеленило (украсни
грмушки).
За овој проект, локалната самоуправа доби грант од 50.000 евра од
Швајцарската агенција за соработка и развој.
Донатор на овој проект е Министерството за локална самоуправа и
Швајцарската агенција за соработка и развој, а истиот беше спроведен преку
Центарот за развој на Скопски плански регион.
Општината продолжува да работи на хуманизација на јавниот простор, на
создавање на зони кои ќе можат да ги користат сите граѓани.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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ЈУОДГ,,ОРЦЕ НИКОЛОВ,, -КАРПОШ, СКОПЈЕ

ОСВОИ ДВЕ НАГРАДИ НА МЕЃУНАРОДНИОТ
,,
НАТПРЕВАР ,,КРЕФ 2019

ПОЧЕТОК НА ИЗВЕДБА НА СПОРТСКО
- АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК
Во пресрет на почетокот на активности за изведба на Спортско –
Адреналинскиот парк, утре, 10.10.2019 година (четврток), од 12:00 часот, кај
Алпинистичката карпа на Кејот на реката Вардар, градоначалникот на Општина
Карпош Стефан Богоев ќе даде изјава за медиуми.
Спортско – Адреналинскиот парк ќе биде исполнет со содржини за спорт и
рекреација на сите граѓани, а дополнително ќе се зголеми и уреди зеленилото на
целиот потег.

Од 3-5 октомври во Лесковац, Србија, по четврти пат се одржа
акредитираниот меѓународен натпревар на креативни едукативни филмови
„КРЕФ 2019“ на кој имаше претставници од Р.Србија, Р. Црна Гора, Р. Босна и
Херцеговина и Р.С.Македонија .
На овој фестивал градинката„Орце Николов“-Карпош,  учествуваше по прв
пат, со два едукативни филмови чии ментори беа воспитувачките Суза Ангелевска
и Наташа Тодоровска.
Филмот „Рецепт за пријателство“   изработен од воспитувачката Суза
Ангелевска освои Специјална награда за надминати достигнувања во категорија
„Едукативен филм“, а воедно освои награда и градинката. Филмот е поучна
приказна која содржи и различни видови на задачи за развој на клучните когнитивни
способности, перцепцијата, меморијата, критичкото мислење, креативноста и
моторните вештини како и јазични и социо-емоционални способности на децата.
Вториот филм „Сонот за блескава насмевка “ изработен од воспитувачката
Наташа Тодоровска го освои второто место во категорија „Образовни ресурси
“ во кој децата  преку мала едукативна претстава  испратиja  порака како може
преку игра и забава да ги чуваат и негуваат своите запчиња за да бидат здрави.
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ЧЕСТИТ 11 ОКТОМВРИ,
ДЕН НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ
НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД !
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