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НЕГА И ГРИЖА ЗА СТАРИ
И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА ОД КАРПОШ

Во ек на пандемијата од Ковид – 19, изнемоштените и стари лица кои живеат
на територија на Општина Карпош, можат да добијат бесплатна нега и грижа.
Тимот на социјалното претпријатие „Нега Плус“ ја овозможува оваа поддршка
преку Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Граѓаните можат да добијат некоја
од следните услуги, пријавувајќи се на телфонскиот број 070 – 299 – 026.
Подготовка на храна;
Пазарење;
Помош при одржување на основна хигиена во домот;
Помош при пресоблекување;
Бањање.

ЗЕЛЕНИЛО И СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ
И ВО ДОЛНО НЕРЕЗИ

Целосно се раззелени јавниот простор во Долно Нерези, кај „воените“ кули.
Општина Карпош засади 270 украсни растенија, со што се подигна нова зелена
уредена површина и во овој дел од населбата.
Исто така, поставен е и нов систем за наводнување, за поефикасно одржување
на зеленилото и негова поголема функција во апсорбирањетo на штетните честички
кои загадуваат.
Оваа сезона, локалната самоуправа сериозно работи на обнова на
меѓублоковското зеленило и поставување на автоматски системи за наводнување.
Во изминатиов период, се работеше на нови зелени површини и системи и во Карпош
2 (спроти Драмски), во Карпош 3 (средишниот дел на „Лептокарија“) и Тафталиџе 2
(на ул. „Женевска“).
Во финална фаза е и облагородувањето на јавниот простор во Карпош 1 (на ул. „Иван
Аговски“), каде што веќе се засадија украсните растенија и нова тревна површина.
Во претстојниот период, ќе се постави и нов систем за наводнување на зеленилото
меѓу зградите на улицата „Московска“, во близина на пазарчето во Тафталиџе.
Општина Карпош продолжува со секојдневните активности за надоместување на
изгубеното зеленило и уште поголема заштита на јавниот простор и животната
средина.

Во изминатиот период, Општина Карпош воспостави соработка и со Црвениот крст,
при што беше организирана достава на храна и лекови на лица кои се болни од
Ковид – 19 или граѓани кои се во изолација.
Основната цел на ваквите активности е да се пружи уште поголема социјална
заштита на најранливите категории на граѓани.
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КАРПОШАНИ ПРЕБАРУВАЛЕ : УРБАНИЗАЦИЈА, Е-УСЛУГИ, КУЛТУРА И СОЦИЈАЛА
Општина Карпош прави постојана анализа на најчитаните информации и вести на веб страната www.karpos.gov.mk. На овој начин, попрецизно ги мапираме
интересите на граѓаните, за кои услуги се најзаинтересирани и како истите да станат повидливи за карпошани.
Жителите на Општина Карпош, изминатава недела најмногу се интересирале за урбанизацијата на нивната локална самоуправа, што се гради и што и каде може да
се гради, но и севкупно, во која насока одат политиките на локалната власт. Ова го покажуваат статистичките податоци кои ги разработивме од интернет страницата
на Карпош.
Така, само во последната недела има 783 прегледи на ДУП-овите, а веднаш потоа, со 266 видувања се прегледите на службеното гласило на Општината, односно
Службениот гласник, во кој се пренесуваат сите значајни одлуки на раководните тела, односно Советот на општина Карпош. Но во него се сместени и сите одлуки
кои ги предлага градоначалникот на Карпош, а кои се усвоени од советниците, како и новодонесените подзаконски акти.
Граѓаните, над сто пати во последната седмица побарале услуга, формулари и обрасци преку веб страницата на Општината (114 видувања), а исто толкав број и
воспоставиле електронски контакт за само една недела.
Карпошани подеднакво многу се интересираат и за културната понуда во Општината, за што говорат посетите на најавата на летната кино програма, но на голем
поздрав од граѓаните наиде и најновиот социјален проект на Карпош заедно со социјалното претпријатие „Нега Плус“, а тоа е негата и грижата за стари и изнемоштени
лица.
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