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КАРПОШ ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА РОДОВО
ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ НА UN WOMEN

ВМРО – ДПМНЕ СВЕСНО ЛАЖЕ: КАРПОШ
ГИ ОБЈАВУВА СИТЕ ДОКУМЕНТИ НА
САЈТОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Лага е информацијата дека општина Карпош објавува половични информации од
завршените тендерски постапки. Ова е лесно проверливо и видливо на Електронскиот
систем за јавни набавки (ЕСЈН), www.e-nabavki.gov.mk .
Имено, при секоја склучена јавна набавка, општина Карпош ја објавува целосната
тендерска документација. Секторот за јавни набавки ги прикачува договорите,
скенирани со техничка и финансиска спецификација, во која се прикажани
единечните цени на секоја ставка.
Самиот електронски систем ќе ја блокира институцијата, доколку не се објави
известување за склучен и известување за реализиран договор.
Затоа ВМРО – ДПМНЕ во својата прес конференција не посочува ниту еден конкретен
пример на спорна набавка туку генерализираат.
Дигитализацијата на јавните услуги овозможува поголема транспарентност и
видливост на она што го работат институциите. Факт е дека ВМРО – ДПМНЕ е против
дигитализација на било која услуга и оттука не се трудат да направат анализа и на
лесно проверливи информации. Затоа паушално обвинуваат и лажат.
Како локална самоуправа и општинско раководство сме свесни дека е предизборен
период. Но, апелираме до сите политички чинители да аргументираат со конкретни
факти и докази, а не свесно да ја манипулираат јавноста.

Општина Карпош е една од десетте нови општини кои ќе влезат во проектот на UN
Women – Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените за промоција на
родово одговорни политики и буџетирање: Кон транспарентно, инклузивно и отчетно
управување во Република Северна Македонија.

Политичката култура на граѓаните на Карпош е на повисоко ниво., и тука не
поминуваат дневно – политички манипулации.

Ова денеска го најавија претставничките на UN Women Ивона Паунович Бишевац
и Кристина Плечиќ Беќарова на работна средба со градоначалникот на Општина
Карпош Стефан Богоев.
Во таа насока тие ја најавија и првата практична обука за лица од локалната
самоуправа кои работат на оваа проблематика, која би се одржала во втората
половина на јуни.
Исто така, UN Women – Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување
на жените, наскоро ќе склучи и Меморандум за соработка со Општина Карпош,
со што ќе се официјализира и натамошната работа на локалната самоуправа на
унапредување во оваа сфера на делување, притоа, потпомогната со експертска
поддршка од ова афилијација. Главна цел на проектот е да се подобри животот
на жените и мажите како и на најранливите групи преку систематска и одржлива
интеграција на родовата перспектива во сите фази на креирање политики и
буџетирање.
Општина Карпош
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ПОСТАВЕНИ КОНТЕЈНЕРИ
ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА КАБАСТ ОТПАД

На четири локаци во општина Карпош, од изутринава се поставени големи
контејнери за одложување на кабаст отпад. Граѓаните ќе можат да се
„ослободат“ од непотребниот мебел, домашни предмети, електронски и
електричен отпад, во деновите од 18 до 22 мај, на следниве локации:
Влае 2, позади Порта Влае, кај автобуската постојка;
Тафталиџе 2, на улицата „Женевска“ (после автобускатапостојка на последна
„24 – ка“);
Козле, во близина на новиот споменик на Кузман Јосифоски – Питу;
Долно Нерези, на улица „Ванчо Мицков“ .
Ги повикуваме сите граѓани да го одложат својот отпад на посочените локации.
Контејнерите, во сабота, на 22 мај ќе бидат подигнати од комуналните служби
на ЈП „Комунална хигиена“ Скопје.

Општина Карпош
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КАРПОШ ДОНИРА КРВ
ЗА ОНИЕ НА КОИ ИМ Е НАЈПОТРЕБНО
Повеќе од 50 граѓани, членови на општинската администрација, кадар од
градинките и од основните училишта, како и заинтересирани карпошани
денеска донираа крв во рамки на крводарителската акција на општина
Карпош, Институтот за трансфузиона медицина и Општинската организација
на Црвен крст – Карпош.
Крводарителската акција ќе трае до 17:00 часот, во спортската сала на ООУ
„Лазо Трповски“ (Карпош 3). При донирањето на крвни единици се почитуваат
протоколите и мерките за заштита од КОВИД – 19.
Градоначалникот Стефан Богоев им се заблагодари на сите граѓани, колеги,
кои и во ек на пандемија ја покажуваат својата хуманост и солидарност:
Особено е важно да се донира крв и во услови на пандемија. Овие крвни
единици им помагаат на нашите сограѓани кои во овие моменти се лекуваат
по болниците од различни болести.Хуманоста и солидарноста Карпош
ја покажува секојдневно преку различни акции и активности. Неодамна
дониравме повеќе од 150 пакети за социјално – загрозените домаќинствa, а
доделивме и душеци за најранливите, рече Богоев.
Пандемијата со КОВИД – 19 и во голеам мера ги истакна разликите во
општеството и вистинските потреби на луѓето. Оттука, локалната самоуправа
ги повикува сите граѓани, комптании, организации, во рамки на своите
можности, да бидат хумани и општествено одговорни.
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ЗЕЛЕНИ НАЛЕПНИЦИ ЗА СИТЕ ЕНЕРГЕТСКО
– ЕФИКАСНИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ВО КАРПОШ

КАРПОШ ДОДЕЛИ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ
НАСТАВНИЦИ/СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

Преку доделување на зелени налепници на сите јавни објекти под надлежност на
општина Карпош (детски градинки, основни училишта и административни објекти),
локалната самоуправа ќе спроведе мапирање на сите јавни установи кои користат
обновливи извори на енергија (ОИЕ).
Во урбаното јадро на Карпош повеќе нема јавна институција која се грее на
нееколошки начин (фосилни горива). Пред две години целосно се промени и системот
за греење на градинката „Пролет“ во Влае, која од нафта премина на термални пумпи
Токму поставувањето на зелени налепници на ваквиот тип на објекти, ќе придонесе
за подготовка на регистар на објекти кои користат ОИЕ. Но, придобивки ќе имаат
и самите детски градинки и основни училишта, кои ќе бидат поконкурентни на
меѓународните повици за проекти.
Општина Карпош е првата единица на локална самоуправа која ја започнува оваа
иницијатива, во соработка со Македонското здружение за сончева енергија – „Солар
Македонија“. Токму за оваа цел беше потпишан и меморандум за соработка меѓу
градоначалникот Стефан Богоев и претседателот на здружението проф. д – р Илија
Насов. Овој проект е поддржан од УСАИД и намерата е да се преслика и во други
општини.
Предвидено е оваа иницијатива да започне од следниот месец. Основната цел е
да се мотивираат што е можно повеќе институции и во други општини и градови да
инсталираат енергетско – ефикасни уреди, да ги заменат нееколошките системи
за греење, да имаат пониски трошоци и да придонесат за заштита на животната
средина.

Во пресрет на 24. Мај – Денот на сесловенските просветители, Свети Кирил и
Методиј, општина Карпош ги додели признанијата за најдобар одделенски и
предметен наставник, како и стручен соработник. Покрај признанијата Општината
ќе ги награди и со по 10.000 денари годинешните лауреати, а оваа манифестација
ќе се востанови и како традиција за во иднина.
Локалната самоуправа претходно распиша јавен повик, каде што можеа да
аплицираат сите наставници од десетте основни училишта. Посебно формирана
комисија, составена од членови на Советот и стручни служби од Одделението
за образование ги разгледаа сите пристигнати предлози и направија избор на
најдобрите.
Денеска, во еко – училницата на ООУ „Димо Хаџи Димов“ во Влае, градоначалникот
на општина Карпош, Стефан Богоев ги додели признанијата на наградените
наставници и стручни соработници.
За најдобар одделенски наставник избрана е Билјана Петрова од основното
училиште „Петар Поп Арсов“.
За најдобар предметен наставник избрана е Виолета Панев, наставничка по
англиски јазик во ООУ „Владо Тасевски“.
За најдобар стручен соработник – педагог, избрана е Даниела Панајотова од ООУ
„Петар Поп Арсов“.
Навистина, не секогаш е лесно да се направи избор на најдобрите, но, се надевам
дека овие три признанија ќе го мотивираат колективот во секое училиште. Затоа што
квалитетни, професионални и креативни наставници значат и подобри генерации
на ученици, рече Богоев.
Градоначалникот Богоев потсети на сите активности кои Општината ги направи во
оваа учебна година на полето на основно образование. Општина Карпош обезбеди
соодветна ИТ опрема за сите училишта, средства за дезинфекција, а продолжи и
со тековното подобрување на инфраструктурата во училиштата.
Една од основните цели кои си ги поставивме е секое училиште да има сензорна
соба за ученици со попреченост, како и еко – училница за настава на отворено,
нагласи градоначалникот на Карпош.

Општина Карпош
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НАГРАДЕНИ ЕКО – УЧИЛНИЦИ ВО КАРПОШ:
СПОЈ НА КОРИСНО И УРБАНО
Еко – училницата на основното училиште „Димо Хаџи Димов“
(Влае) го освои првото место на јавниот повик на општина
Карпош, за најдобро уреден училишен двор или дел од дворот.
Второто место и припадна на училницата на отворено на ООУ
„Братство“ (Тафталиџе 2), а третото место го доби основното
училиште „Лазо Трповски“ (Карпош 3).
Еден од условите беше овие училници да се направат со
заеднички труд на наставниот кадар, учениците и родителите
и за нив да се користат еко – материјали. Токму заедничкото
креирање, осмислување на еден простор, придонесува кај
младите да се развива поголема свест за јавните добра. Да ги
чуваат предметите, инвентарот, а притоа да создадат нешто
корисно за себе, за училиштето, за околината.
Изборот го направи посебно формирана комисија, составена
од членови на Советот и стручни служби од Секторот за животна
средина и енергетска ефикасност. За прворангираното училиште
се додели награда од 50.000 денари, за второрангираниот 30.000
денари, а 20.000 денари финансиска поддршка е доделена за
освоеното трето место.
Сепак, паричната поддршка е само еден начин на мотивација, а
најважно е тоа што се стекнува во целиот процес на креирање на
овие простори. Учениците и наставниците комуницираат надвор
од она што е училишна материја, се поттикнува креативноста,
свеста за животната средина, а на крајот се создава нешто
вредно за сегашните и идни генерации, рече при доделувањето
на наградите градоначалникот Стефан Богоев.
Директорката на „Димо Хаџи Димов“, Весна Кочовска, исто така
изрази задоволство за првата награда, но пред се, за тоа што
го поминале во процесот на креирање. Особено е важно кога
нешто се создава со љубов, другарство и поддршка од повеќе
чинители, изјави Кочовска.
Општина Карпош за прв пат распиша ваков јавен повик. Идејата
потекнува од програмата на градоначалникот, сите дворови на
училиштата да прераснат во спортско – рекреативни центри,
места за дружба и маалски соживот, но и од она што веќе го
направи ООУ „Лазо Трповски“.
Имено, токму ова училиште, уште пред две години, по идеја на
педагогот Рената Поповска ја направи првата еко – училница.
Таму училиштето одбележа дел од својот патронат, а учениците
прославија и полуматура.
Иако денеска „Лазо Трповски“ го освојува третото место, тие
поставија стандард и поттикнаа креативност која вреди многу
повеќе од награда. Во оваа прилика им благодариме, рече Богоев.
На настанот беа истакнати и еко – училници на уште три основни
училишта, при што добија пофалници: „Вера Циривири – Трена“,
„Христијан Тодоровски – Карпош“ и „Петар Поп Арсов“.
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