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РЕКОНСТРУИРАНИ СОБЛЕКУВАЛНИ И
ТОАЛЕТИ ВО ООУ ,,Д.Х.ДИМОВ ,, ВО ВЛАЕ

ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНАТА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО КАРПОШ

Општина Карпош целосно ги
обнови тоалетите и две соблекувални
во основното училиште „Димо Хаџи
Димов“ во Влае.
Станува збор за комплетна
санација на машката и женската
соблекувална
и
на
санитарниот
јазол,
која
опфати
поставување
на нови плочки, санитарија, како и
бојадисување на просториите.
Примарната цел е да се
овозможат подобри услови за престој
и спортување на учениците од ООУ
„Димо Хаџи Димов“.
Во ова училиште функционира
и сензорната соба за ученици со
попреченост, што е чекор плус во
градењето на квалитетно и инклузивно
основно образование.
Општина Карпош продолжува со
реконструкции по основните училишта
и во 2020 година. За ова намена се
предвидени четири милиони денари од
општинскиот Буџет.

Општина Карпош вчера ја започна редовната пролетна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација, со која ќе бидат опфатени сите основни училишта
и детски градинки, кои се наоѓаат на нејзина територија. Во продолжение на оваа
акција, ќе бидат дератизирани и над 5.000 шахти кои се наоѓаат на територијата на
локалната самоуправа. Општината, секоја година ја спроведува оваа активност на
пролет и есен, за превенција од штетните глодари и инсекти, како и за заштита на
јавната чистота и одржување на здравата животна средина.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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МЕЃУГЕНЕРАЦИСКА ДРУЖБА
ВО НОВИОТ ПЕНЗИОНЕРСКИ КЛУБ ВО НЕРЕЗИ
Исто така, Општината ја овозможи и картичката за
попусти и бенефиции „Мој Карпош“, со која граѓаните купуваат
по пониски цени во голем број бизниси (здравствени ординации,
аптеки, кафулиња, културни и спортски установи и слично).
За краток период, ќе започне и проектот „Хумани патроли“,
кои подразбира поддршка и домашни посети на изнемоштените
лица, соодветна лекарска нега, здравствена заштита и
завршување на дневните потреби на овие сограѓани. На повик
на Министерството за труд и социјална политика, Карпош веќе
аплицираше за грант средства за спроведување на овој проект..
Богоев во оваа пригода се осврна и на актуелните проекти,
како што е враќањето на „Партизан“ во владение на Општината,
објект кој е во колективната меморија на највозрасните, но и
новиот парк од 60.000 м2 долж бул. „Илинден“, кој ќе претставува
место за рекреација и спорт за сите граѓани.
На настанот, ученици од „Братство“ на пензионерите им
читаа и свои литературни творби. Овој тип на меѓугенерациски
средби во пензионерските клубови ќе продолжи и во претстојниот
период. Наскоро ќе се отвори пензионерски клуб и во населеното
место Бардовци.

Отворен е нов пензионерски клуб
во Нерези, со што, пензионерите од овој
дел на Карпош добија нови простории за
социјализација и дружба.
Повозрасните сограѓани ги посети
градоначалникот на Општина Карпош,
Стефан Богоев, како и ученици од
општинското основно училиште „Братство“,
со цел да се поттикне меѓугенерациска
дружба. Во овој простор ќе се организираат
разни работилници и средби, а денеска
членовите на пензионерскиот клуб и
учениците заедно изработуваа слики и
честитки од хартија.
Ова е повод и место каде што вие,
повозрасните, ќе можете да им споделувате
важни животни, работни искуства на
најмладите, а они да ви покажат што знаат
и умеат, затоашто секој ден учиме нови
работи, а Карпош е дом за сите генерации,
им порача градоначалникот Богоев.
Во изминатиов период се докажа
дека и Општината, но и државата, водат
сериозна грижа за пензионерите. Имено,
со јануарската исплата, пензиите на
пензионерите беа зголемени за 722 денари,
а за само две и пол години пензијата беше
зголемена за 1.746 денари.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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СООПШТЕНИЕ
(СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ)

ЦИСТЕРНИ И МЕХАНИЗАЦИЈА
ЗА ПОЧИСТ КАРПОШ

Во средата, 19.02.2020 година, заврши акцијата на субвенционирање
на велосипеди, со кои надоместокот изнесуваше 30% (најмногу 3.000 денари)
за купен нов велосипед.
Акцијата за субвенцонирање на купен нов велосипед започна во
понеделникот , на 03.02.2020 година,(траеше 16 дена, односно до исцрпување
на буџетските средства предвидени за таа намена).
Во наредниот период продолжува субвенционирањето за купен нов
електричен тротинет во износ од 30 %, од вредноста, односно најмногу 5.000
денари.

Локалната самоуправа започнува со интензивно миење, чистење на сервисните
улици во населбите во Карпош. Набавени се две нови цистерни за миење на улици,
камионче за подигнување на отпад – кипер, рачен вшмукувач за лисја и ситен отпад,
како и опрема за расчистување на снег.
На настанот беше презентирана оваа механизација која е набавена со грант за
успешност од Светска банка (преку Министерство за финансии), а во рамки на Проектот
за подобрување на општински услуги.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев истакна дека локалната
самоуправа значително ја зголеми механизацијата за одржување на јавната хигиена,
имајќи предвид дека загадувањето е еден од најистакнатите проблеми.
Сликата на редовно миење на сервисните улици повторно станува реалност.
Прашината долж улиците е дел од севкупното загадување и на овој начин навистина
ќе го подигнеме нивото на јавната хигиена. Овие години постојано инвестираме
во механизација за комуналните служби, а не во луксузни возила за потребите на
администрацијата, рече Богоев.
Цистерните ќе чистат во сите урбани заедници, долж сервисните улици, а рачниот
вшмукувач на многу брз и едноставен начин ги подига лисјата и ситниот отпад.
Исто така, новото камионче (кипер) ќе помогне во расчистувањето на дивите
депонии и при транспорт на отпадот.
Претходно, Општината набави и машини за перење под висок притисок (т.н.
вапови), со кои се чистат јавните површини, платоата и плоштадите во Карпош.
Општина Карпош продолжува да вложува во заштита на животната средина и во
овозможување на подобри услови за живот на сите граѓани.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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gradonacalnik@karpos.gov.mk
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УЧЕНИЦИТЕ ОД КАРПОШ УЧАТ
КАКО СЕ САКА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

Преку проект кој се развива во рамките на Секторот за животна средина,
ученици од пет основни училишта од Карпош „Војдан Чернодрински“, „Јан Амос
Коменски“, „Лазо Трповски“, „Христијан Тодоровски-Карпош“ и „Вера ЦиривириТрена“ беа дел од едукативни работилници од областа на екологијата.
Повеќе од 200 деца ја пренесуваат пораката помеѓу соучениците за тоа кои
се последиците од несовесното однесување кон животната средина, за тоа што е
е-отпад и човекот, како фактор за заштита на природата. Работилниците вклучуваат
теоретско но, и практично демонстрирање на неможноста еднаш уништената
природа да се врати назад. Тие интензивно се едуцираат за постоењето на е-отпад
и како е потребно да се постапува со истиот.
Преку мотото на НВО ,,Зелена планета 7“, учениците ја праќаат пораката до
сите карпошани: Кога можат децата, најмалите, на возрасните останува да се
нивниот позитивен пример, затоа што сите „НИЕ ЈА САКАМЕ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА“ (WE
LOVE THE EARTH).
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ГРАЃАНИТЕ ГО ИЗБРАА
,,
ИДЕJНИОТ ПРОЕКТ ЗА ,,ПАРТИЗАН

Завршена е анкетата за избор на идеен проект за обнова на спортската сала
„Наум Наумовски – Борче“ позната како „Партизан“.
Во периодот од 08 – ми до 18 – ти февруари, преку веб страната www.karpos.gov.
mk гласаа 1.322 граѓани, а мнозинство гласови, вкупно 878 доби идејниот проект кој е
подготвен од архитектите Томас Ромеро Тали, Метју Сатори и Хавиер Ромеро.
Идејниот проект кој беше подготвен од Ивона Крстеска, Марија Гелмановска,
Ана Грковска и Александар Кочовски доби 444 гласови.
Двата идејни проекти беа подготвени на волонтерска основа од Меѓународната
невладина организација „Културно ехо“. И двата гарантираат задржување
на автентичноста на објектот, но и додавање на нова вредност на салата,
мултифункционалност и прилагодување на урбаниот контекст.
Општина Карпош, избраниот идеен проект ќе го достави до Агенцијата за млади
и спорт, при што ќе следи подготовка на основен проект и реконструкција на салата.
Изборот на идеен проект ја потврди заложбата на локалната самоуправа за
вклучување на стручната јавност, граѓаните и организациите во носењето на одлуки.
„Партизан“ е култен спортски објект, којшто трајно се заштити, а Карпош го доби
на трајно користење.

9

17 - 23 февруари 2020 Билтен бр. 360

ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ ЌЕ ОТВОРАТ
НОВИНАРСКИ КЛУБ И ЌЕ ИЗРАБОТУВААТ
УЧИЛИШНИ ВЕБ СТРАНИЦИ
Во рамки на денешната 36. седница, советниците од општина Карпош ги изгласаа сите предлог – Одлуки со кои се одобруваат финансиски средства за проекти од областа
на образованието, локалниот економски развој и рамноправниот пристап на жените кон берзата на трудот.
Здружението „Профицио“ ќе го реализира проектот „Основи на веб програмирање и изработка на веб сајт“, во кој ќе биде инволвирана одредена група на осмоодделенци
од сите училишта во Карпош. Покрај тоа што ќе се стекнат со основите на HTML, CSS и веб програмирањето, основците со помош на професионалци ќе изработат информативен
веб сајт за училиштето од кое доаѓаат, којшто потоа ќе остане во негово владение.
Советниците гласаа позитивно за проектот на Центарот за поддршка и креативен развој, со кој десетина ученици од осмо и девето одделение ќе се запознаат со новинарските
техники преку четиримесечна обука, која опфаќа формирање на новинарски клуб од основните училишта од општина Карпош. Притоа, основците ќе учествуваат во подготовка
на весник, печатење и негова промоција. Во проектот ќе бидат вклучени и наставници по македонски јазик и општествени науки.
Локалната самоуправа обезбеди средства за проектот „Второ семејство“, кој ќе го реализира Здружението за заштита на правата на децата – „Поврзани“. Се работи за
специфичен пристап кон основците, во рамки на училишната паралелка – како второ семејство, која на еден начин треба да претставува безбеден микросистем на интеракции
во воспитно – образовниот процес. Во таа насока ќе се организираат повеќе училишни работилници, каде ќе се воспостават воспитни вредности за градење на меѓуврсничка
соработка и поддршка на ранливата категорија на ученици (пр.во случај на попреченост, развод и сл.), преку вклучување на инклузивни содржини.
Здружението за едукативно – креативна детска работилница „Играј и учи“, ќе го спроведе проектот за подигнување на свеста за животната средина преку уметност, театар
и раскажување на приказни – „Еко театар“. Со него ќе бидат опфатени 180 деца од шесто до девето одделение, во девет основни училишта од општина Карпош. Основците ќе
се запознаат детално со екологијата, глобалното затоплување, рециклирањето и одржувањето на здравата околина.
Советниците дадоа „зелено светло“ и за проектот на невладината DFCCA (Drive for colon cancer awarnes), која ќе организира еднодневен настан за собирање на средства,
кои потоа ќе бидат наменети за кампања за борба против ракот на дебелото црево и малигнитетот кај децата.
Од областа на локалниот економски развој, советниците од Карпош дадоа поддршка и за проектот на „Центарот за поддршка и креативен развој“, кој подразбира стручна
обука на 12 жени – жителки на Карпош, за започнување на сопствен бизнис. Станува збор за жени од ранливи категории кои се наоѓаат во потешка социо – материјална состојба,
кои со помош на искусни обучувачи и експерти, треба да ги осознаат правните и економските принципи на водењето бизнис.
Со одлука на Советот, едукативниот центар „Идеа“ ќе добие финансиски средства за реализација на проектот „И жените можат“, чија стратешка цел е да се зголеми
нивото на вработеност на жените од сите делови на општина Карпош. Во рамки на проектот ќе се спроведе и истражување на цела територија на локалната самоуправа, кое
ќе се движи во насока кон добивање на конкретни анализи за потребите на три целни групи на жени.
На седницата беше усвоен и Годишниот Извештај за работа на полициската станица „Карпош“ за 2019 година.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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САНАЦИЈА НА УДАРНИ
ДУПКИ ВО КАРПОШ
Во Општина Карпош утринава
беа реконструирани повеќе ударни
дупки долж улицата „Козле“ 10. Со
санацијата се опфати површина од
300 квадратни метри.
Исто
така,
службите
и
механизацијата кои ги ангажираше
локалната самоуправа, ќе продолжат
со работа и санација на ударни
дупки во Нерези, а веќе е саниран и
дел од улиците во Злокуќани.
Локалната самоуправа работи
и на поголеми инфраструктурни
зафати во Бардовци, каде што во тек
е реконструкција на крак од улица
„18“, а целосно е завршена обновата
на крак од ул. „4“.
За оваа година, одвоени се
десет милиони денари буџетски
средства за реконструкција на
локалните улици во Општината.
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