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ЧЕСТИТ 8 МАРТ НЕ СИ САМА: КАРПОШ СО ПОДДРШКА ДО 
ЖЕНИТЕ – ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

 Осми март, Меѓународниот ден на жената не е само еден ден во годината. Не е 
ниту еден од мноштвото празници, овој пат на „понежниот пол“.
Тој е симбол и потсетник на едновековната борба за женски права и родова еднаквост. 
Ден кога си спомнуваме дека борбата за женски права е всушност борба за човекови 
права, за недискриминација, против конформизмот на секојдневието.
 Борбата почна како борба за право на глас, потоа за влез во власт, но првенствено 
за еднаквост и гласност. За гласот на сите оние жени кои се навредени, понижени, 
помалку платени, повредени или посрамени. Тие се отпор на туѓиот срам, нанесената 
неправда и наметната потчинетост. Жената денес само потсетува дека подеднакво 
припаѓа, дека е рамноправна и дека секогаш ќе се бори и ќе биде синоним за правда 
и правичност.
Честит 8 Март.
Општина Карпош

 „Не си САМА! Ти се спротивстави на насилството и победи“, со оваа порака 
градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев го честиташе 8 Март до жените 
– жртви на семејно насилство, кои се дел од Шелтер центарот во Карпош.
 Локалната самоуправа им додели симболични подароци на згрижените 
лица во овој центар, како и на стручниот персонал кој работи во установата. Веќе 
извесен период, Општина Карпош има успешна соработка со Шелтер центарот, а 
институционалната поддршка секојдневно се зголемува.
 Во своето видео – обраќање Богоев се осврна на улогата на жената во нашето 
општество. ТАА е докторка, наставничка, спортистка:

– Ти си храбра, достоинствена и свесна за својата вредност!
Ти си ТАА која е во првите борбени редови за заштита од КОВИД – 19!
Ти си ТАА која ги образува новите генерации!
Ти си ТАА која му помага на своето дете во пишувањето домашни!
Ти си ТАА која сама одлучува за своето тело! Ти си ТАА кога гласно говориш за неправдите 
на работното место!
Ти си ТАА која сама одлучува која слика ќе ја сподели на Инстаграм!
Ти си ТАА која се грижи, ти си таа која победува, а твојот успех ја радува целата 
држава, вели Богоев.
 Во завршниот дел, градоначалникот потсетува дека 8 Март само не потсетува 
на фактот дека правата на жените се унапредуваат секојдневно и безусловно.
 Во пресрет на Меѓународниот ден на жената, Општина Карпош спроведе и 
информативна кампања на социјалните мрежи, во соработка со здружението „Една 
може“. На креативен и сликовит начин се информираше јавноста за значењето на 8 
Март и потребата од поголема застапеност на жената во сите сфери од општественото 
живеење.
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 Учениците од основното училиште „Јан Амос Коменски“, од Општина 
Карпош ќе бидат дел од еко – проект, кој овозможува зголемување на 
зелениот фонд во општината, преку забрзување на растот на растенијата.
 Имено, тие ќе ја истражуваат бојата на светлината која најмногу го 
поттикнува растот на растенијата. Станува збор за проект за кој училиштето 
доби грант од 110.000 денари од Фондот за иновации и технолошки развој 
(ФИТР).
 Под менторство на наставниците Александра Блажевска и Дијана 
Ханџиска, учениците ќе применуваат метод на учење преку истражување, 
со што тие ќе се постават во позиција на искуствено учење кое според 
научниците дава најдобри резултати во создавањето на трајни знаења.
 Паралелно, учениците ќе стекнуваат знаења и за другите појави и 
процеси, како температурата, влажноста, видот на почвата, тревата и сл.
Со овој тип на активности, и во услови на пандемија и комбинирана настава 
во училиштата, дополнително ќе се развива критичкото учење и тимската 
работа меѓу најмладите и наставниот кадар.
 Општина Карпош продолжува со поддршка на сите активности кои 
имаат за цел заштита на животната средина. Вклучувањето на најмладите 
во овие проекти придонесува за создавање на трајни навики, за правилен 
однос кон природата, управување со отпадот, зачувување на зелените 
површини и сл.

 Преку три нови проекти ќе се подобрува енергетската ефикасност 
и ќе се намали енергетската сиромаштија во општина Карпош. Имено, 
локалната самоуправа потпиша меморандум за соработка со здружението 
за хумано домување „Хабитат Македонија“.
 Преку проектот ComAct ќе се спроведува тригодишна активност за 
намалување на енергетската сиромаштија, со конкретни пилот – проекти за 
подобрување на резиденцијалната енергетска ефикасност. Генералната 
цел на проектот е да овозможи интервенциите што имаат висока цена и 
големо влијание да се пренасочат кон интервенции што имаат ниска цена 
и прифатливи решенија за сиромашните граѓани.
 Во вториот проект EXCITE, акцентот е ставен на рационално 
искористување на енергијата и употреба на обновливи извори на енергија. 
Поконкретно, ќе и се овозможи на локалната самоуправа да стане 
подоверлив партнер на компаниите, инвеститорите и истите да бидат 
помотивирани за користење на енергетско – ефикасни материјали.
 Третиот проект Energy Measures овозможува поголемо вклучување на 
домаќинствата со средни и ниски приходи. Со проектот се поддржуваат 
истите да го променат односот и свеста за користење на електричната 
енергија. Предвидено е креирање на предлог за бизнис модел, политики 
и промени во управувањето, со кои институционалниот контекст ќе се 
направи полесно достапен за намалување на енергетската сиромаштија.
 За реализацијата на овие, но и други проекти во оваа област, 
општина Карпош планира формирање на Ресурсен центар за енергетска 
ефикасност и совети. Тоа ќе биде локалната точка од каде што граѓаните 
ќе имаат постојан извор на информации поврзани со обновливите извори 
на енергија и енергетската ефикасност во домовите.

УЧЕНИЦИ ОД КАРПОШ 
ВО НОВ ЕКО – ПРЕДИЗВИК

СО ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ПРОТИВ 
ЕНЕРГЕТСКАТА СИРОМАШТИЈА ВО КАРПОШ
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Сите млади од Карпош, кои се заинтересирани 
за младински активизам, учество, креирање на 
проекти и соработка со локалната самоуправа 
можат да се пријават на јавниот повик за членство 
во одборот, за проектот „Локална младинска 
банка“. Проектот се спроведува во соработка со 
организацијата „Младите можат“, а е поддржан 
од Амбасадата на САД во Скопје.

Оние кои ќе се пријават и ќе бидат избрани, 
ќе можат креативно да се изразат, да добијат 
финансиска поддршка за своите идеи и 
иницијативи на локално ниво, а и да вршат 
оценување и оправданост на други проекти.

Младите треба да пополнат формулар за 
апликација, кој се наоѓа на линкот –  https://bit.
ly/3qOqWmZ, најдоцна до 22.03.2021 година. За 
дополнителни прашања и информации можат да 
се обратат на info@youthcan.org.mk или на 078 – 
313 – 931.

Претходно, во рамки на овој проект беше 
изработена и анализа за потребите на младите 
на локално ниво. Истата беше презентирана на 
градоначалникот на Општина Карпош, Стефан 
Богоев, при што беа воочени главните проблеми 
и предизвици со кои се соочуваат младите луѓе 
во општината.

Општина Карпош продолжува со континуираната 
поддршка на младите и со соработка со сите 
чинители, за нивно задржување во државата и 
овозможување на подобри услови за  живот.

АПЛИЦИРАЈ ЗА ПОДДРШКА НА 
МЛАДИНСКИТЕ ИДЕИ ВО КАРПОШ


