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ДОНАЦИЈА НА ДУШЕЦИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ЗАГРОЗЕНИТЕ ГРАЃАНИ ВО КАРПОШ

ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНАТА ДЕРАТИЗАЦИЈА 
ВО КАРПОШ

 Започна акцијата за донирање на повеќе од 100 душеци на социјално – загрозени 
семејства и граѓани од општина Карпош. Станува збор за душеци – експонати, кои 
воопшто не биле користени туку единствено изложени во салоните на компанијата 
„Comodita home“.
 Со цел истите да добијат вредност и употребливост, локалната самоуправа 
воспостави соработка со оваа општествено одговорна компанија, која ги донира 
душеците за потребите на најпогодените.
 Акцијата започна од населбата Карпош 4, каде што изјави за медиумите дадоа 
градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев и директорот на „Comodita 
home“, Харитон Гаџоски.
 – Општина Карпош ги контактираше социјално загрозените семејства и 
поединици и го утврдивме интересот за акцијата. Нашите служби ги земаат старите 
душеци од домаќинствата, кои ќе бидат одложени на соодветен начин (како кабаст 
отпад), а паралелно ќе се доделуваат новите.
Живееме во период на светска пандемија, на тешка економско – социјална состојба и 
како локална самоуправа сакаме да помогнеме на граѓаните во ризик. Мило ми е што 
нашата заложба за хуман и солидарен Карпош е препознаена од приватниот сектор 
и повторно ја користам приликата да се заблагодарам за покажаната општествена 
одговорност на „Comodita home“, рече Богоев.
Директорот на компанијата Гаџоски го поздрави интересот на општина Карпош за 
соработка и проактивниот пристап на службите. Претставници и од компанијата и 
од локалната самоуправа ќе ги доделуваат душеците, етапно, а ќе бидат доделени 
повеќе од 100 душеци.

 Општина Карпош денеска ја започна редовната пролетна дератизација на околу 
5.000 шахти на своја територија. Како дел од рутинските активности за одржување 
на јавната хигиена, со процесот на дезинфекција, дезинсекција и дератизација беа 
опфатени сите основни училишта и детски градинки.
 Локалната самоуправа ја презема оваа активност секоја година на пролет и 
есен, како превенција од штетните глодари и инсекти, во насока на одржување на 
здравата животна средина.
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 Дигитализацијата на јавните услуги придонесува за позадоволни граѓани, 
пониска корупција и поекспедитивна администрација. Преку мобилната 
апликација „мЗаедница“, општина Карпош воспостави комуникација со 
граѓаните, која сега се унапредува и прераснува во дигитализација на дел од 
општинските услуги. Основната цел е карпошани да можат да аплицираат за 
субвенции, еднократна помош преку електронски пат.
 Ова беше посочено од градоначалникот на општина Карпош, Стефан 
Богоев на денешниот онлајн настан: „Вклучување на заедницата во процесот на 
дигитализација на градовите“, организиран од Центарот за социјални иновации 
„Блинк 42 – 21“ и Македонската американска алумни асоцијација (МААА).
 Како општина ние ја сфативме потребата за двонасочна комуникација со 
граѓаните. Имаме стапка на одговор од 95 %, но што е најважно, по одговорот 
навистина преземаме иницијатива за да се реши определен проблем или да 
се реализира идеја. Сега, треба да се фокусираме на правилна обработка 
на податоците, како истите да ни помогнат во креирање на идни политики и 
следење на состојби на локално ниво, рече Богоев.
 На настанот зборуваше и Ерик Гордон, професор на „Емерсон Колеџот“ 
во Бостон (САД), кој посочи дека и другите земји се соочени со предизвикот 
како правилно да се користи технологијата и сите современи дигитални алатки.
 Сепак, дигитализацијата на услугите е неминовен процес, кој на долг рок 
ќе овозможи граѓаните да ја вратат довербата во органите на управата, и тоа 
на долг рок, рече професорот Гордон.
 Онлајн дискусијата ја модерираше Зорица Велковска, ко-основач на 
„Блинк 42-21“. Таа ја истакна успешната соработка со Карпош, кој придонесе 
„мЗаедница“ да стане атрактивна и посакувана мобилна апликација и за други 
општини

 Поддршката за социјално – загрозените граѓани, изнемоштени и 
стари лица е една од примарните дејности на Црвениот крст на Република 
Северна Македонија, кој денеска одбележува 76 години од формирањето 
во нашата држава.
На 17 – ти март го одбележуваме и крводарителството во Македонија, како 
хумана дејност преку која спасуваме човечки животи.
 Општина Карпош има континуирана соработка со Црвениот крст, 
која особено се интензивираше во ек на пандемијата од КОВИД – 19.
Преку заедничка акција формиравме мобилни тимови кои обезбедуваа 
храна и лекови за постарите лица и граѓаните во изолација; обезбедивме 
социјални пакети за ранливите категории на граѓани и организиравме 
крводарителска акција преку која беа собрани единици крв за потребите 
на Институтот за трансфузиона медицина.
 Во овие моменти, локалната самоуправа и Црвениот крст работат на 
реализација на проектот за „Хумани патроли“ – домашни посета, основна 
медицинска заштита и поддршка за повозрасните карпошани и граѓаните 
со попреченост. Во тек е јавниот за обезбедување на негователи, кои ќе 
бидат обучени од оваа хуманитарна организација за работа со засегнатите 
граѓани.
 Локалната самоуправа на сите вработени лица, волонтери и активисти 
на Црвениот крст им го честита денешниот ден. Хуманоста и солидарноста 
се вредности кои нѐ водат и нас како општина во секојдневното работење, 
а со заеднички проекти и активности придонесуваме за уште похумана 
заедница.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА УСЛУГИТЕ ЗА ПОЛЕСНО 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА КАРПОШАНИ

КАРПОШ И ЦРВЕНИОТ КРСТ СО АКТИВНОСТИ 
ЗА УШТЕ ПОХУМАНА ЗАЕДНИЦА



15 - 21  март 2021 Билтен бр. 41615 - 21  март 2021 Билтен бр. 416

Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk 7

 Завршува реконструкцијата на детското игралиште во Влае 2, во спортско – рекреативната зона долж реката 
Вардар. Општина Карпош ги заменува старите и дотраени реквизити со нови.
 На овој начин целосно се подобрија условите за рекреација и дружење на најмладите, имајќи предвид дека 
станува збор за еден од почесто посетените делови од Карпош.
 Локалната самоуправа континуирано работи на санација и реконструкција на детските игралишта во сите 
населби.
 Неодамна, општина Карпош направи целосна реконструкција и на игралиштата во Козле  (долж „Јуриј 
Гагарин“), Жданец и Карпош 4  (ул. „Никола Парапунов“).
 Во Карпош има повеќе од 60 зони за најмладите и затоа ги повикуваме граѓаните на одговорно и совесно 
користење на овие реквизити и урбаната опрема (клупи и корпи) во рамки на игралиштата.

РЕКОНСТРУИРАНО Е ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ВО ВЛАЕ 2
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 Капката крв спасува живот. Ова го гледаме секојдневно и во ек на пандемијата 
од КОВИД – 19, кога е драгоцена плазмата од оние кои го прележале вирусот. Но, 
единиците крв се значајни и за лекување на други болести.
Денеска, во општина Карпош, во рамки на Спортско – рекреативниот центар 
во ООУ „Лазо Трповски“ беа доделени благодарници и признанија за 50, 75 и 100 
крводарувања, во знак на одбележување на Денот на основањето на Црвениот 
крст во Македонија и Денот на крводарителството (17 – ти март).
 Признанијата беа поделени од градоначалникот на општина Карпош, Стефан 
Богоев, претседателката на Црвен крст на ОО Карпош, Билјана Костова и секретарот 
на Црвен крст на ОО Карпош, Маре Кочоска.
 – За жал, ситуацијата со КОВИД – 19 сѐ уште е сериозна, но токму затоа Вашиот 
придонес е уште позначаен. Затоа што и во вакви времиња сте се одлучиле да 
донирате крв. Денеска, светот, болните од КОВИД молат за конвалесцентна плазма, 
но особено се значајни и редовните единици крв, кои се потребни за пациентите 
кои се борат со други болести, рече Богоев.
 Општина Карпош има континуирана соработка со Црвениот крст. Беа 
организирани мобилни тимови за поддршка на граѓаните во изолација; доделивме 
социјални пакети на 80 домаќинства, спроведовме и крводарителска акција, а 
работиме и на проект за „Хумани патроли“ за највозрасните наши граѓани.
 Претседателката на Црвениот крст на ОО Карпош, Билјана Костова додели и 
благодарница на градоначалникот Богоев, за неговиот особен придонес и волја за 
хуманост и солидарност.
 Денеска беа доделени признанија и благодарници на следниве крводарители:

ѐ Даниловски Зоран – вработен во „Реплек“ – (50 крводарувања);
ѐ Илиевски Раде – Волонтер во Црвен крст ОО Карпош- 75 крводарувања;
ѐ Димов Дејан вработен во „Никоб“ – 50 крводарувања;
ѐ Карафиловски Коста- вработен во Пожарна – 50 крводарувања;
ѐ Дилковиќ Срѓан -волонтер во Црвен крст ОО Карпош – 50 крводарувања;
ѐ Дабевски Марко-волонтер од Клуб на млади на ОО Црвен крст Карпош, признание 
за унапредување на крводарителството.

 Општина Карпош ја планира пролетната офанзива за зголемување на зеленилото во 
населбите и уште поинтензивно одржување на јавната хигиена.
 Во таа насока, локалната самоуправа е во напредна фаза со проектот за 
обезбедување на машини за рециклирање на пластика и механизација за кабаст отпад, 
во рамки на повикот „ЕУ за општините“. Станува збор за набавка на 14 машини за 
селектирање пластика, кои за возврат ќе обезбедуваат повратни средства (финансии) 
за граѓаните кои ќе рециклираат пластична амбалажа.
 Имајќи предвид дека одложувањето на кабастиот отпад е еден од поголемите 
проблеми, во рамки на истиот проект се предвидува и набавка на еден камион со 
четири големи контејнери за кабаст отпад. Намерата на општината е овие контејнери 
да ротираат по населбите и локалното население да знае во кои денови од месецот ќе 
можат да одложуваат кабаст отпад (шут, мебел, делови од домаќинство).
 Со почетокот на пролетта, општина Карпош предвидува и раззеленување на нови 
јавни површини и садење на висококвалитетни дрвја. Имено, преку Секторот за животна 
средина и енергетска ефикасност оваа сезона ќе бидат засадени околу 150 нови дрвја, 
рамномерно по сите урбани заедници.
 Исто така, претстои уредување на четири јавни површини, кои ќе прераснат во  нови 
маалски паркови. На истоимените површини, ќе биде засадена нова тревна површина 
и украсни растенија, а ќе се постават и системи за наводнување, со цел, ефикасна 
одржливост  на зеленилото.

ПРИЗНАНИЈА ЗА КРВОДАРИТЕЛИ ВО КАРПОШ НОВИ ПАРКОВИ, ДРВЈА И МЕХАНИЗАЦИЈА
ЗА КАБАСТ ОТПАД


