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ЗАВРШНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРКИТЕ
ПРЕД ПОВТОРНО ОТВОРАЊЕ
НА ГРАДИНКИТЕ

Општина Карпош ги презема последните активности за безбеден прием на
децата во градинките.Денеска, градоначалникот Стефан Богоев одржа состанок
со директорките на градинките: „Мајски цвет”, „Орце Николов”, „Распеана младост”
и „Пролет”.
Констатирано е дека во сите градинки заврши процесот на дезинфекција,
дезинсекција и дератизација на занималните, кујните, тоалетите и канцелариите.
Приемот во секој објект на предучилишна установа ќе се одвива согласно донесениот
Протокол, со зголемени контроли и надзор.
Ги повикуваме сите чинители, родители, воспитниот кадар и управите на градинките
да бидат уште поодговорни и потолерантни овој период, со повторното отворање на
детските установи.
Општина Карпош продолжува да биде партнер и поддржувач во креирањето на
подобри услови во предучилишното образование.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ЧЕСТИТ 8 СЕПТЕМВРИ

Општина Карпош на сите свои жители и на сите граѓани на Република Северна
Македонија им го честита 8- ми Септември, денот не независноста на државата. Овој
исклучителен датум од поновата историја на Македонија е денот кога пред 29 години,
македонскиот народ едногласно се определи да чекори по патот на сувереноста и
самостојноста во изградбата на своја модерна држава. Нека е честит и вековит!
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ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ БЕЗБЕДНО
ГИ ОТВОРИЈА ВРАТИТЕ ЗА ДЕЧИЊАТА

Започна приемот на деца во детските градинки во Општина Карпош:
„Орце Николов“, „Мајски цвет“, „Распеана младост“ и „Пролет“.
На безбеден начин, почитувајќи ги заштитните мерки и протоколи беше
реализиран приемот. Изминативе денови, Општина Карпош спроведе целосна
дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 11 – те предучилишни установи.
Во текот на летниот период беа направени и повеќе реконструкции. Во
голем дел од објектите се промени стариот под и се постави ПВЦ површина
(линолеум), која е поотпорна на бактерии и полесна за одржување.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев утринава беше во
посета на најстарата градинка во Македонија, „Орце Николов“, во Карпош 3.
Можам да кажам дека и локалната самоуправа, но и директорките, заедно со
својот воспитно – административен кадар, ги преземавме сите мерки кои сме
во можност да ги преземеме, за релативно кус временски период.
Општина Карпош ќе излезе во пресрет и ќе финансира вработување и на
нови хигиеничари во објектите и воспитен кадар, секако, онаму каде што има
потреба. Не можам да тврдам дека нема никаде да се појави проблем, затоа
што вирусот Ковид – 19 уште е непредвидлив и со силен интензитет. Треба да
бидеме свесни дека доаѓа и сезона на сезонски грип и потенцијално повисоко
аерозагадување. Сепак, тврдам дека хигиената во објектите и подготвеноста
на кадарот во Карпош е на едно високо ниво, рече Богоев.
Во сите градинки се спроведе и дезинфекција на душеците и теписите од
страна на сертифицираната фирма Clean Max Macedonia.
Богоев информираше дека објектот на „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1 ќе
започне да работи од 14 – ти септември, затоа што оваа градинка целосно се
реконструира.
Локалната самоуправа на сите деца, родители, воспитно – административен
кадар им посакува успешен почеток. Во претстојниот период да бидеме
одговорни. Да не ги криеме информациите, да ги почитуваме мерките и
протоколите, да покажеме повисока свест и толеранција.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ГРАДИНКАТА „МАЈСКИ ЦВЕТ“
ВО ТАФТАЛИЏЕ 1 ЗАПОЧНУВА СО РАБОТА
ВО ПОНЕДЕЛНИК

Без проблеми и застои се одвива
и вториот ден од приемот на деца во
градинките на територија на Општина
Карпош: „Орце Николов“, „Мајски
цвет“, „Распеана младост“ и „Пролет“.
Приемот на деца се спроведува
согласно протоколот во сите објекти
на градинки, освен во објектот
„Мајски цвет“ во Тафталиџе 1. Имено,
овој објект е на крајот од целосна
реконструкција и истиот ќе биде
отворен во претстојниот понеделник
односно на 14. септември.
Деновиве и во тој објект се изврши
дезинфекција,
дезинсекција
и
дератизација.
Ги известуваме родителите, во случај
некое од децата да појави симптоми
на вирус веднаш да посочи до
воспитниот кадар во градинките или
кај матичниот лекар.
Информациите
треба
да
се
споделуваат целосно, за да се
овозможи вистинска грижа и заштита
на секое дете.
Одговорноста за безбеден и правилен
тек на воспитно – образовниот процес
е кај сите нас.

Локалната самоуправа продолжува
да ги презема сите мерки за уште
подобри услови
на престој и
воспитување во предучилишното
образование.
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МЛАДИТЕ ДА ОДЛУЧУВААТ
ЗА МЛАДИТЕ

Ако една општина има испланирано младински буџет (одреден износ
средства наменети исклучиво за имплементација на младински политики)
тогаш таа е 25% пријател на младите. Ако освен испланирани финансиски
средства има обезбедено и простории за младински активизам веќе е 50%
пријател на младите. Доколку освен испланиран биџет, обезбедени простории
има и функционален Локален младински совете таа е 75% пријател на младите,
а згора на сето тоа, ако има и имплементира стратегија за млади, тогаш веќе
имаме општина или град кој е 100% пријател на младите.
Ова би биле некои главните сидра и пред се финансиската подлога
кои се клучни за младинскиот сектор, а кои беа една од носечките теми
на вчерашната национална конференција во рамки на проектот „Градотпријател на младите“ кој го спроведува Младинскиот сојуз Крушево.
Општина Карпош е високо на листата на пријателска општина кон
младите со самиот факт што е водечка во двонасочна комуникација со
оваа јавност, со транспарентност на политиките преку прифатлив јазик на
комуникација на социјалните мрежи (пр: граѓански буџет), благовремено
информирање и достапност за секое прашање и одговор во најбрзо време,
но и со отвореноста за прифаќање и финансирање на младински проекти.
Она што во моментот е од значење за нас, е што Карпош е прва општина
која според новиот Закон за младинско учество и младински политики преку
Советот на локалната самоуправа ја одобри иницијативата за формирање
Локален младински совет и наскоро ќе објави јавен повик за формирање на
иницијативен одбор, како еден од клучните чекори до негово конституирање.
Во духот на слоганот „Младите треба да бидат гласот, а не ехото“ во едно
општество Ивана Туфегџиќ, поранешен координатор на Клубот за младински
прашања и политики при Собранието на Република Северна Македонија,
говореше за младинскиот активизам кој всушност е избор, а изборот е луксуз
кој се пружа. Таа ги објасни чекорите со кои се доаѓа до локален младински
совет, од промена на статутите во општините, повик за Иницијативен одбор,
Собрание на млади, кандидирање и и избор на членови на Младинскиот совет,
при што избраните членови на локалниот младински совет имаат советодавна,
но и застапувачка функција и можност да иницираат точки на дневен ред на
советите.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Според Ана Манасиева од Агенцијата за млади и спорт, не е возможно
да се донесат стратегии за млади без учество на младите, задолжително
именување на службеник за млади кои ќе ги информира и ќе соработува
со младите и дури тогаш можеме да очекуваме фидбек во исполнување на
младинските политики. Младите треба да бидат партнер на институциите, а
во соработката треба да се вклучи и невладиниот сектор.
Од комуникациски аспект, според експертот за односи со јавност и
нови медиуми Бојан Кордалов, младите треба да одлучуваат за младите, а не
други да одлучуваат за нив. Потребна е редовна двонасочна комуникација,
без говор на омраза и да се охрабруваат градоначалниците во користење на
новите комуникациски канали и дигитализацијата воопшто.
Целта на проектот, како што информираа од Младинскиот Сојуз, е развој
на вештини кај млади луѓе, младински работници, претставници на локални
младински совети, локални носители на одлуки за поддршка на создавање
градови пријатели на младите. На конференцијата учествуваа претставници
од општините Струмица, Крушево, Центар, Карпош, Струга, Прилеп и Кратово,
претставници на граѓански и младински невладини организации и млади луѓе.
Проектот „Град-Пријател на Младите “ е поддржан од Амбасада
на САД во Северна Македонија и се стреми да ја подобри состојбата на
младинските политики, стрaтегии и механизми на локално ниво.
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СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ, ТРЕВА
И УКРАСНИ РАСТЕНИЈА ВО СРЕДИШНИОТ
ДЕЛ НА „МОСКОВСКА“
Општина Карпош започна со поставување на нов систем за наводнување
и садење на нова тревна површина меѓу зградите на улицата „Московска“ во
Тафталиџе.
Имено, средишниот дел повеќе години делуваше запуштено, а при поројни дождови
се полнеа со вода и околните шахти.
Со цел трајно да се надмине оваа ситуација, комуналните служби на Карпош прво
ги исчистија шахтите и направија нови сливници. Исто така, тука ќе се засади и нова
тревна површина и украсни растенија, кои покрај раззеленувањето, ќе придонесат
и за спречување на излевање на шахтите при пообилни дождови.
Ги информираме засегнатите граѓани дека Општината подготвува и план за обнова
на партерното уредување (пристапните патеки) во овој дел од Карпош.
Локалната самоправа, во изминатиот период постави повеќе системи за наводнување
и тоа на повеќе локации: на „Женевеска“ (во Тафталиџе 2), кај „воените“ кули во
Долно Нерези, во средишниот дел на ТЦ „Лептокарија“ (Карпош 3), на „Иван Аговски“
(Карпош 1), во рамки на Спортско – рекреативниот центар во ООУ „Лазо Трповски“
(Карпош 3), а во соработка со Град Скопје беа поставени и системи за наводнување
кај Драмски театар и хотел „Карпош“ (Карпош 2).
Основната цел е да се обезбеди долготрајност на зеленилото и креирање на
маалски паркови кои се најблиску и во функција на граѓаните.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

9

