ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
1-8 декември 2019 Билтен бр. 350

1-8 декември 2019 Билтен бр. 350

ЕДИНСТВЕНАТА ПОПРЕЧЕНОСТ
Е ЛОШИОТ СТАВ
Општина Карпош, во пресрет на Меѓународниот
ден на лицата со попреченост 03. декември,
организираше панел дискусија на која се зборуваше
за поддршката која локалната самоуправа ја дава
на овие лица, унапредување на системот за нивна
заштита, а се додели и еднократна финансиска
поддршка на 133 лица со попреченост од Карпош.
Во рамки на дискусијата се зборуваше и за
сензорните соби за ученици со попреченост кои се
отвораат во училиштата, за персоналните образовни
асистенти, потребата од дневен центар за лица со
попреченост и други прашања од оваа област.
Андријана Тодоровска, дефектолог од ООУ
„Вера Циривири Трена“ и „Лазо Трповски“ посочи дека
се отворањето на сензорните соби се придонесува за
рушење на бариерите меѓу сите ученици. Затоа што тоа се простории каде што сите деца другаруваат,
а се олеснува и следењето на наставата за учениците со попреченост.
Градоначалникот Стефан Богоев се надоврза дека сензорни соби, за многу скоро ќе се отворат и
во училиштата „Лазо Трповски“ и „Аврам Писевски“. Во училиштето во Бардовци, во моментот се работи и
на посебен тоалет за ученици со попреченост.
Во дискусијата, свое обраќање имаше и Даниела Стојановска Џинговска, која е жител со
попреченост од Карпош, а работи во Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Таа зборуваше
за целосното вклучување на овие лица во заедницата, постави прашања и за нивниот ангажман во јавната
администрација во Карпош, како и отворање на кафуле по принципот на „Umbrella“.
Богоев одговори дека лица со попреченост работат и во Општина Карпош и на директен начин
придонесуваат во развивање на локалната самоуправа. Исто така, кафулето „Ревија“ минатата година
објави оглас за вработување на лица со Даунов синдром и Општината го повикува приватниот сектор да
ја следи оваа иницијатива.
Кога станува збор за отворање на дневен центар, Богоев напомена дека постои можност, по
отворањето на новите простории за општинската администрација, една од постоечките бараките да
се пренамени во дневен центар за лицата со попреченост, секако, за тоа ќе постои и консултација со
засегнатите лица и други институции.
Градоначалникот Богоев во своето обраќање меѓудругото посочи:
Единствената попреченост во животот е лошиот став. Деновиве сме сведоци и на случувањата во
Визбегово, каде што заедницата има проблем да прифати три дечиња, кои ќе бидат сместени во мал
групен дом.
Затоа, повторно ќе нагласам, бариерите ги создаваме ние, луѓето.
И верувајте, вие немате никаква бариера. Бариерите се во системот, кој се трудиме постојано да
го унапредуваме и прилагодуваме, но имаме уште многу работа. Општината ќе продолжи да биде ваш
партнер и искрен поддржувач, рече Богоев.
Настан заврши со музички перформанс на млади таленти од Карпош, кои преку музика и знаковен јазик
испратија порака за прифаќање на различностите и градење на инклузивна заедница.
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ОСНОВЦИТЕ ОД
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,,ПЕТАР ПОП АРСОВ ЈА
ПОДИГНУВААТ ЈАВНАТА СВЕСТ
„Feel empathy, create awareness“ – „Почувствувај емпатија, создади свесност“
е новиот Еразмус + проект, кој започна да се спроведува во ООУ „Петар Поп
Арсов“.
Ученици и наставници од пет држави, Македонија, Франција, Унгарија, Полска
и Турција ќе имаат можност да учат за емпатијата и да ја подигнат јавната свест
по ова прашање. Емпатијата значи  способност и подготвеност да сочувствуваш
со болката  на другиот.
На почетокот на проектот, во училиштето во Карпош 4 се обрати и

градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, кој им посака успешна
соработка на учениците, споделување на искуства и стекнување на нови знаења:
Деновиве, Карпош, Скопје, Македонија, а верувам и многу други држави
сочувствуваат со болката на нашиот сосед, Албанија, по катастрофалниот
земјотрес во кој загинаа голем број на граѓани.
Сочувствуваме и пружаме поддршка, затоа што секој се нашол или може да се
најде во таква ситуација. Тоа е суштината да се биде емпатичен, да се подаде
рака и да се ставиш во положбата на другиот, рече Богоев.
На настанот се обрати и директорката на ООУ „Петар Поп Арсов“, Татјана
Савеска, која истакна дека проектот ќе овозможи вмрежување меѓу различни
култури, навики и искуства. Веќе се организираат и работилници со стручни
лица, преку кои децата изучуваат за емпатијата. На овој начин, учениците и
наставниците ќе стигнат до нови знаења и вештини кои ќе можат да ги користат
во својата средина на живеење.
Во текот на денешниот ден, учесниците од проектот ќе бидат во посета на
кафулето „Umbrella“ и преку делење на бели рози ќе го одбележат Меѓународниот
ден на лицата со попреченост.
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ОБНОВЕНИ СЕ ПРОСТОРИИТЕ НА ГРАДИНКАТА ,,МАЈСКИ ЦВЕТ ВО ТАФТАЛИЏЕ 2
Целосно се обновени просториите за престој и едукација на деца од осум месеци до три години, во ЈОУДГ „Мајски цвет“, во Тафталиџе 2.
Во оваа градинка се реконструираше чајната кујна, а се подобрија и хигиенско – санитарните услови. Обновен е тоалетот, подот во просториите, а заменети се и
прозорите, со цел да се постигне подобра енергетска ефикасност на објектот.
Исто така, просториите се снабдени со нов мебел – креветчиња, како и соодветни дидактички материјали – играчки, интерактивни табли кои ќе придонесат во правилниот
раст и развој на децата.
Во рамки на денешната посета на градинката, градоначалникот Стефан Богоев посочи дека Карпош прераснува во локална самоуправа која е пример за квалитетно
и сеопфатно предучилишно образование:
Во оваа градинка се спроведува и Модуларната програма за учење преку игра, во соработка со Едукативниот центар „Скампер“. Најмладите, на еден креативен начин
ги развиваат когнитивните вештини и моториката. Исто така, со воведувањето на здраво мени за исхрана се отиде чекор напред во градењето на здрави навики кај
најмладите.
Во претстојниот период, целосно се фокусираме на обнова на градинката „Мајски цвет“, во Тафталиџе 1, чиј објект е во полоша состојба, рече Богоев.
Директорката на ЈОУДГ „Мајски цвет“, Ангела Ангеловска Усовска напомена дека во уредувањето на новите простории се приклучиле и вработените од градинката.
Најголем дел од реконструкцијата е финансирана од Општина Карпош (обновата на чајните кујни, тоалетите и прозорите). А дел од санацијата е направена и со
средства од самата градинка и донации од повеќе општествено одговорни компании.
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КАЗНА ЗА ЗАГАДУВАЧ КОЈ ФРЛИ
ОТПАДНИ ВОДИ ВО БАРДОВЦИ
Со глоба во износ од 50 евра, казнето е физичко лице, за сторен прекршок –
испуштање на отпадни води на јавна површина, во населеното место Бардовци.
Инспекциските служби на Општина Карпош вчера го санкционираа ова
лице кое беше забележано како фрла отпадни води од превозно средство, со
што придонесува во загадување на животната средина.
Ве известуваме дека Општина Карпош ги интензивираше инспекциските
контроли. Континуирано се врши надзор кај затворените депонии во Злокуќани (кај
фудбалското игралиште), во Бардовци (долж р. Лепенец), по течението на реката
Вардар и на други покритични, јавни површини. Во таа насока, Општината е во
фаза на покренување на  прекршочна постапка за сторителот, пред Комисијата
за одлучување по прекршоци во Министерство за транспорт и врски.
Апелираме до сите граѓани да ги почитуваат правилата и правилно да го
одлагаат отпадот. Општина Карпош спроведува и информативна кампања
за правилно фрлање на комуналниот, џебниот, кабастиот, електричниот и
електронскиот отпад.
На овој линк граѓаните можат да се информираат: https://bit.ly/2RjmSN8 .
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ДЕЧИЊАТА ОД ,,МАЈСКИ ЦВЕТ ,, ЌЕ ПРЕСТОЈУВААТ
ВО ЕНЕРГЕТСКО-ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ

Во градинката „Мајски цвет“, во УЗ Владо Тасевски, (Млечен) се врши
замена на надворешните прозорци и врати, со цел да се подобри енергетската
ефикасност на објектот, со што ќе се овозможи заштеда и на топлинска енергија.
Имено, сметките за загревање на градинката ќе се намалат за 30%, со што
се овозможува заштеда на средства и поекономично работење на овие јавни
установи.
Во посета на градинката денеска беше градоначалникот на Општина
Карпош, Стефан Богоев и заменик министерот за животна средина и просторно
планирање, Јани Макрадули. За реализација на овој зафат, локалната самоуправа
аплицираше на повикот на Владата за намалување на аерозагадувањето.
Градоначалникот Богоев напомена дека покрај оваа реконструкција, во
оваа градинка се врши санација и на подот, тоалетите, поставен е нов кров, а се
набавуваат и нови дидактички материјали и мебел.
Градинките не се установи каде што дечињата само престојуваат и јадат.
Напротив, тука ги стекнуваат и првите навики и знаења, затоа и нашата одговорност
е голема. Постојано ги подобруваме условите, а овозможуваме и нови методи за
учење преку игра.
Во претстојниот период се фокусираме и на реконструкција на градинката „Мајски
цвет“, во Тафталиџе 1. Ја споделувам загриженоста на граѓаните за условите и во
таа градинка, која со години е во полоша состојба, рече Богоев.
Заменик министерот Макрадули напомена дека Планот за чист воздух
овозможува системски начин за справување со аерозагадување, како еден од
најгорливите проблеми. Од зголемувањето на енергетската ефикасност на
објектите, тој,  ја истакна и заштедата на топлинска енергија, како и градењето
на капацитети со кои се овозможува подобра детска заштита. Исто така,
Министерството работи и на подигнување на нови зелени површини во училишните
дворови, а со оваа акција ќе биде опфатена и Општина Карпош.                                                   
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ГРАЃАНИТЕ
ПОРАЧУВААТ:
ПАРКИНГ, ХИГИЕНА
И ВРАЌАЊЕ
НА ПАРТИЗАН
Регулацијата на паркингот, одржувањето
на хигиената, обновата на „Партизан“,   планско
градење, реконструкција на плочникот во Порта
Влае и др., се меѓу главните предлози на граѓаните
на анкетниот прашалник за креирање на Буџетот
за 2020 година, кој Општина Карпош го објави
минатата недела, на својата веб страна (https://bit.
ly/2YpxjAz).
Повеќе од 300 граѓани од различни урбани
заедници го имаат пополнето прашалникот.
Нивните предлози се веќе проследени до секторите
при Општината и во значајна мера влијаат во
креирањето на буџетските програми.
Целта на партиципативното буџетирање и
вклученоста на граѓаните и граѓанските организации
е локалната самоуправа да добие точни и прецизни
податоци за различните проблеми, да се направи
приоретизација на проектите и рационално да се
користат буџетските средства.
Овој процес ја јакне довербата меѓу
Општината и целокупната јавност. Имајќи предвид
дека граѓаните со години не веруваа во локалната
самоуправа, намерата е да се воспостави еден
нов мост на соработка и постојана двонасочна
комуникација.
Ги повикуваме сите граѓани од Карпош,
граѓански организации, претставници од приватниот
сектор да го пополнат анкетниот прашалник и на
директен начин да се вклучат во формирањето на
локалниот Буџет.
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