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ЗАЕДНИЧКИ ПАТРОЛИ ПРОТИВ
УНИШТУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ДОБРА

ВЕЖБАЈ НА ОТВОРЕНО: КАРПОШ
ДЕЛ ОД НАЦИОНАЛНИОТ ФИТНЕС ДЕН
Општина Карпош, се приклучува на иницијативата за одбележување на
Националниот фитнес ден – 24.09.2020 година. Во соработка со граѓанското
здружението „ТАКТ“ во изминатиот период организираа серија активности за
промоција на спортот и физичкото здравје на локално ниво.
Националниот фитнес ден има цел да ја подигне јавната свест кај младите,
повозрасните, и воопшто кај сите граѓани за зголемена и континуирана физичка
активност.
Денеска се потсетуваме и на потребата од квалитетна и сеопфатна инфраструктура
за вежбање и спортски активности. Во период на светска пандемија од Ковид –
19, кога затворените спортски сали и објекти се користат под ригидни протоколи,
потребно е да излеземе надвор!
Во оваа насока, Општина Карпош минатата недела го отвори и Спортско –
рекреативниот центар во Карпош 3, во рамки на училишниот двор на „Лазо Трповски“.
На овој јавен простор беше организиран и фитнес час, од страна на фитнес
инструкторот на „ТАКТ“, Надица Јовановиќ и извршната директорка на оваа
организација, Магдалена Спасовска.
Локалната самоуправа, изминатиот период работеше на креирање на повеќе вакви
зони. Достапна за сите граѓани е фитнес зоната во Карпош 4, која се направи во
соработка со Агенцијата за млади и спорт. Една од попосетените зони е и Баланс +
фитнес зоната долж Кејот на Вардар. Веќе повеќе години, граѓаните се рекреираат
и во фитнес делот во Козле (долж булеварот „М.Т.Гологанов“).
Ги повикуваме сите граѓани на зголемена физичка активност на отворено. Независно
од ковид кризата, фитнесот, вежбањето е добро за нашето здравје, психичка
подготвеност и полесно совладување на различните животни предизвици.

Општина Карпош започнува со акцијата за организирање на мешовити
патроли во сите населби, кои ќе ги посетуваат пофреквентните места (детски
игралишта, маалски паркови, спортски терени, платоа и училишни дворови) и
ќе мапирааат различни облици на насилно однесување по населбите.
Во овие патроли, кои од утре (22.09), ќе се организираат два пати во неделата,
ќе учествуваат претставници од Општина Карпош, СВР Скопје, Полициска
станица – Карпош и претставници од родителските совети при основните
училишта.
Основната цел е да се пресретне деструктивното однесување на некои
посетитители, причините зошто свесно се уништува урбаната опрема,
реквизитите и да се спречат овие девијантни појави во заедницата.
Мешовитите патроли беа договорени како теренска активност на последната
седница на Локалниот совет за превенција. Службите на локалната
самоуправа досега, често пати констатираат свесно уништување на јавните
добра, а со овие мешовити патроли ќе се делува на превенција и едукација
на граѓаните кои ги посетитуваат и користат јавните површини.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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ПО РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА „МАЈСКИ ЦВЕТ“– ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА 140 ДЕЧИЊА
После повеќе децении, објектот на градинката „Мајски цвет“ во
Тафталиџе 1 доби нов лик. По неколкумесечна интензивна работа направена е
реконструкција на сите тоалети, со што се подобрија хигиенско – санитарните
услови во оваа предучилишна устамова Променети се прозорците и вратите,
за да се подигне и енергетската ефикасност на градинката, но и да се
намалат сметките за загревање за 30 отсто. Исто така, направена е целосна
реконструкција на фасадата, на дел од кровната површина, како и на повеќе
занимални.
Во посета на објектот, денеска беше и градоначалникот на Општина Карпош,
Стефан Богоев, кој уште во предизборната кампања во 2017 година вети
реконструкција на оваа градинка, која во нормални услови згрижува 140
деца, а по протоколот за заштита од Ковид – 102.
Среќен сум што и во услови на светска пандемија не застанаа активностите
во поглед на зголемување на капацитетите во предучилишното образование.
Конечно добивме нов лик на „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1. До овој момент,
приемот на деца во оваа градинка, но и во сите други објекти во Карпош се
одвива без поголеми проблеми. Сепак, никој не може да гарантира 100 отсто
подготовеност, но покажавме дека можеме да гарантираме подобри услови
во градинките, рече Богоев.
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Локалната самоуправа изминатиот
период направи и целосно нова
градинка во Бардовци, објектот
„Виножито“, којшто е клон на
„Распеана младост“ и во нормални
услови згрижува 78 деца. Исто
така, градинката „Мајски цвет“ во
Тафталиџе 2, доби целосно нов објект
– цврста градба, кој може да згрижи
95 деца.
Директорката на објектот, Ангела
Ангеловска-Усовска
денеска
информираше
дека
во
рамки
на
објектот
во
Тафталиџе
1,
предвидена е адаптација и на уште
3 – 4 занимални, затоа што новиот
Протокол подразбира присуство на
помалку деца во една занимална.
Предучилишното
образование
е
важна алка во целиот систем. Со
зголемувањето на капацитетите се
овозможува секое дете да добие
згрижување и едукација и на полесен
начин да се адаптира во основното
образование.
Како резултат на Ковид – 19
пандемијата сите градинки во Карпош
работат по воспоставениот протокол
од Комисијата за заразни болести.
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УЧИЛИШТАТА ВО КАРПОШ
ПОДГОТВЕНИ ЗА ПРЕДИЗВИКОТ:
УЧЕБНА 2020/21 ГОДИНА

Поставени насоки на движење, дезинфекциони бариери, креативни
упатства, клупи на растојание, ново – адаптирани училници и многу други
мерки за заштита од Ковид – 19. Ова е сликата во сите десет основни
училишта на територија на Општина Карпош, кои овие денови интензивно се
подготвуваат за почетокот на новата учебна година.
За да се привлече вниманието на најмладите, на учениците од прво, второ и
трето одделение сите упатства се со воочливи бои и симболи кои стимулираат
интеракција и следење на протоколите.
Во училиштата, овие денови се врши и обука на наставниот кадар за работа
на националната онлајн платформа.
Локалната самоуправа обезбедува и дополнителна ИТ опрема (компјутери,
слушалки и камери) за наставниците, со цел наставата да се одвива без
пречки.
Секое од училиштата има и просторија за изолација, во случај ученикот да
развие симптоми на коронавирусот.
Хигиената во холовите, училниците и во тоалетите е на навистина високо
ниво, а секое училиште има обезбедено и повеќе влезови, пристапи кон
училниците.
Ова е период кој бара одговорност од сите нас. Заради непредвидливоста
на вирусот, никој не може да вети стопроцентна подготвеност, но Општина
Карпош и управите на десетте основни училишта работат со сите капацитети
за да се обезбеди безбеден прием на учениците до трето одделение и
непречена настава по електронски пат.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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НОВИ 30 КЛУПИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД
„АВРАМ ПИСЕВСКИ“ ВО БАРДОВЦИ

СТОП ЗА ВРСНИЧКОТО НАСИЛСТВО
И ГОВОРОТ НА ОМРАЗА

Обновен е училишниот мебел во основното училиште „Аврам Писевски“ во
Бардовци. Имено, оваа образовна установи доби нови 30 клупи за учениците, на
кои децата ќе седат и ќе ја следат наставата.
Клупите ќе бидат распоредени по повеќе училници за потребите на учениците
од прво до трето одделение, односно оние кои од први октомври наставата ќе
ја следат со физичко присуство.
Овие клупи се донација од Универзитетот „Американ колеџ“ Скопје. Оваа високо
образовна установа повторно ја потврдува својата општествена одговорност и
грижа кон заедницата, особено во овој чувствителен период кога новата учебна
година е предизвик за целото општество.
Истоимениот универзитет донираше и компјутери за потребите на наставниот
кадар на ООУ „Лазо Трповски“.
Општина Карпош продолжува со активностите за безбеден почеток на учебната
година. Покрај обезбедување на ИТ поддршка за десетте основни училишта,
спроведена е и целосна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на
училиштата.
Никој не може да вети стонастотна подготвеност, но со сите сили и ресурси сме
насочени кон креирање на подобри услови за учениците и наставниот кадар.

Денеска, во вечерните часови на плоштадот ,,Делфина’’ во населба
Влае започна кампањата за спречување на меѓуврсничкото насилство и
говорот на омраза на социјалните мрежи. Театарската претстава од ученици
во средните училишта на Град Скопје, веднаш го привлече вниманието и
беше повод за развивање на дебата меѓу граѓаните.
Оваа кампања е во организација на СВР-Скопје во соработка со
Општина Карпош и Форум Театар составен од ученици од средните училишта
на Град Скопје. Во пресрет на учебната година, кампањата ќе има за цел да
едуцира и да ја подигне свеста за одговорноста на младите.
Со презентираното на плоштадот ,,Делфина“ пред насобраните
граѓани беше испратена силна порака до јавноста за реалната опасност
од меѓуврсничкото насилство на најмладите.
Настанот со оглед на пандемијата од Корона вирус се одржа на отворено
со почитување на протоколите за заштита од КОВИД-19.

Општина Карпош
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„НОВ ПОЧЕТОК“ ВО КАРПОШ
– МАСКИТЕ НЕ МОЖАТ ДА ГО СПРЕЧАТ ЗНАЕЊЕТО И ДРУГАРСТВОТО

Во ,пресрет на почетокот на новата учебна година Општина Карпош, од утре, 28.09.2020 година ќе започне со кратка информативна кампања на социјалните мрежи .
Станува збор за неколку разговори со лица кои се директно вклучени во воспитно – образовниот процес: ученик, наставник и родител.
Тие ќе споделуваат свои размислувања и ставови за начинот на кој треба да почне учебната година, проблемите со кои биле соочени изминатиов период и сл.
Кампањата е насловена како „Нов почеток“, а истата ја најави градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев на својата официјална Facebook страница:
На први октомври, дел од вас ќе се вратат во училишните клупи, на работните места.Детската насмевка и авторитетот на наставникот, овој пат ќе бидат покриени со маска,
но така ќе бидеме заштитени и безбедни. За сите оваа учебна година е ново искуство. Затоа повикувам на одговорност, почитување на заштитните мерки и многу трпение.
Знам дека сите не умори оваа пандемија, но само со придржување до протоколите ќе успееме да го вратиме безгрижното секојдневие.
Маските ни го покриваат лицето, но никој не може да ја покрие нашата желба за нови знаења, другарства и убави моменти, напиша Богоев во својата објава.
Локалната самоуправа изминатиов период интензивно се подготвува за први октомври. Направена е целосна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училиштата. Во
сите десет образовни установи се поставија упатства и мерки за учениците, наставниот кадар и родителите. Голем дел од училиштата адаптираа и нови училници, со цел
поголема безбедност за сите.
Општина Карпош набави и ИТ опрема за наставниците, кои овие денови се обучуваат за работа на Националната онлајн платформа. Сите сме одговорни за безбеден
почеток на учебната година.
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