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КАРПОШ ГИ МАПИРА
САМОХРАНИТЕ РОДИТЕЛИ

КАРПОШ ГО ПОДДРЖА ПРВИОТ
ИНКЛУЗИВЕН БУКВАР
Инклузивна сликовница – буквар е подготвен на кирилична, знаковна и брајова азбука
за децата од прво одделение. Станува збор за литературно дело кое е подготвено од
Гордана Симоновска – Момироска, а за истото даде поддршка и општина Карпош.
Инклузивниот буквар овозможува поедноставно учење на македонската азбука и
подготовка на учениците за основно образование. Истата поттикнува и двонасочна
комуникација, а со креативните илустрации се овозможува и развој на когнитивните
вештини, вклучително и на децата со попреченост.
Инклузијата, во овој случај подразбира дека сите деца имаат можност да учат од исти
буквар и паралелно да дознаваат за различностите, кои не треба да претставуваат
пречка туку мотив за соработка и поголема другарство меѓу младите.
Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев имаше средба со авторката
Момироска. Тие разговараа и за другите активности кои локалната самоуправа ги
презема на полето на детска заштита и унапредување на правата на лицата со
попреченост.
Во општина Карпош имаме три инклузивни детски игралишта (во Влае 2, Тафталиџе и
Карпош 2), а постојано работиме и на опремување на сензорните соби во основните
училишта. Со овој инклузивен буквар, само дополнително се уриваат бариерите и
се овозможуваат еднакви услови за учење на сите деца. Сепак, на ова поле имаме
уште многу работа, рече Богоев.
Оваа инклузивна сликовница ќе биде достапна и во училишните библиотеки на
територија на Карпош, а истата, од училиштата можат да ја набават и сите родители.

Општина Карпош, почна со мапирање на самохраните родители и еднородителски
семејства од нејзина територија. Жителите на Карпош кои припаѓаат на оваа
категорија граѓани може да аплицираат на јавниот оглас кој е поставен на
интернет страницата на Општината на следниот линк: https://docs.google.com/
forms/d/1Uac8ceA7GOt5SDOvnWKRmfZ-fHQmMMBKHxoETaL7jb0/viewform?ed
Оваа социјална активност од сферата на еднакви можности на жените и мажите се
одвива во соработка со Здружението за еднакви можности „Една може“ со седиште
во општина Карпош, а е дел од проектот „Институционална поддршка од Цивика
Мобилитас“.
За таа цел, денеска, во Општина Карпош беше потпишан и Меморандум за соработка
во насока на поддршка на самохрани родители и еднородителски семејства, кој ќе
овозможи пристап до информации, пружање помош при обезбедување на правата
на самохрани родители и еднородителски семејства во сите сегменти на животот,
нивна инклузија, како и подигнување на јавната свест и одговорност за оваа категорија
граѓани.
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ПОЧЕСТИ ПАТРОЛИ, СЕМАФОРИ КАЈ
„АНТИКО“ И НАЈАВА ЗА ВЕЛО – ПАТРОЛИ

Министерот Спасовски посочи дека Карпош е општина која на дело покажува
што значи меѓуинституционална соработка и поддршка.
Во 2017 година, пополнетоста со полициски службеници на полициските
станици во Скопје изнесувала 38 отсто, а во 2020 истата е 52 %.
Сепак, постојано работиме на зајакнување на капацитетите и ресурсите
на полициските станици. Разговаравме и за воведување на велосипедски
патроли, кои дополнително ќе ја зголемат безбедноста низ населбите, рече
министерот Спасовски.
Присутните во работниот дел се осврнаа и на активностите во тек на
пандемијата. Локалната самоуправа во соработка со ПС Карпош подготвуваше
дозволи за движење во текот на изминатата година, а соработката придонесе
поорганизирано да се одвива локалното живеење во екот на КОВИД – 19.

Општина Карпош продолжува со континуинираната поддршка на Полициската
станица (ПС) Карпош. Локалната самоуправа, на ПС Карпош и додели две
моторни возила – мопеди, а во изминатиот период беше доделено и едно
возило – автомобил.
Основната цел е полициските службеници да бидат помобилни и поприсутни
на терен, по сите населби. Тоа значи поефикасно да реагираат на пријавите
на граѓаните, кога станува збор за нарушување на јавниот ред и мир, при
уништувањето на урбаната опрема или во случај на несовесно одложување
на отпадот, загадување, палење на ѓубре и сл.
Денеска, во посета на ПС Карпош беше министерот за внатрешни работи,
Оливер Спасовски. Посетата започна со работна средба со градоначалникот
Стефан Богоев, командирот Владо Симјановски и претседателката на Советот
на Општина Карпош, Наташа Пеливанова.
На средбата се разговараше за актуелни случувања поврзани со локалната
безбедност. Градоначалникот Богоев ја истакна потребата од почести
патроли на сообраќајната полиција по булеварите и сервисните улици, за да
се сузбијат „трките“ со мотори кои се актуелни во овој период од годината.
Исто така, ги споделив барањата на граѓаните од Карпош 4 и Тафталиџе 2 за
поставување на семафор на булеварот „Партизански одреди“ (кај трговскиот
центар „Антико“). Тука, несовесни возачи развиваат голема брзина и се
случија сообраќајни несреќи со смртни последици, изјави пред медиумите
градоначалникот Богоев, по завршување на средбата.
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КАРПОШ НАЈТРАНСПАРЕНТНА ОПШТИНА ВО ДРЖАВАТА
Општина Карпош и Министерството за одбрана се двете институции во државата кои имаат максимални 100 проценти за
транспаретност, односно ги објавуваат сите предвидени информации, според Индексот на активна транспаретност што го
изработува Центарот за граѓански комуникации.
Ова го објави Центарот за граѓански комуникации за активната транспарентност која годинава е претставена на специјално
изработената веб-страница www.aktivnatransparentnost.mk со преглед на сите опфатени институции, но и на индивидуалните
резултати за секоја институција од 2016 годинава наваму.
Според наодот на Центарот за граѓански комуникации, активната транспарентност на Општина Карпош во 2021 година изнесува
максимално можни 100 % (од можни 100 %), со што општината се наоѓа во групата институции со „многу добра“ активна
транспарентност (исполнување на обврските од 80 % до 100 %). Со овие бодови, општината се наоѓа на највисоката позиција од
вкупно 98 рангирани институции. Оваа општина од Скопскиот Регион постојано ја унапредува својата активна транспарентност од
2018 година наваму за годинава да стане најдобра и во својот регион и меѓу сите општини. Инаку, според деталните податоци на
Центарот, во текот на испитаниот период транспарентноста на Карпош е зголемена за 45,5 насто.
Индексот на активна транспарентност се реализира во рамки на активноста „Јавно трошење за јавно добро“, поддржана од Проектот
на УСАИД за граѓанско учество. Целта е да се зголеми ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и
зголемување на транспарентноста.
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УЧЕНИЦИ ОД ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
НАГРАДЕНИ ВО БЕРЛИН
Ученици од ООУ „Лазо Трповски“ освоија награда на Меѓународниот училиштен
натпревар за воздушен и вселенски сообраќај 2021, којшто традиционално
се одржува во Берлин, Германија. Заедничкиот проект на петте ученици од
IIIв одделение, Андреј Андоновски, Јана Блажева, Андреј Новевски, Георгина
Стојанова и Максим Станоев, „Вселенски летала“ беше координиран од двајца
наставници во својство на ментори Розета Сугарева и Стефан Симовски.
Проектот на третоодделенците успешно ја помина прелиминарната фаза,
влезе помеѓу најдобрите проекти на натпреварот и освои награда.
Натпреварот го организира Сојузното германско здружение за воздушна и
вселенска индустрија од Берлин во соработка со Сојузното министерство за
економија и енергија на Германија, Сојузното министерство за образование
и истражување на Германија, „Lufthansa Technik “ AG, концернот EADS (во
чиј состав влегува и познатиот производител на патнички авиони „Airbus“) и
концернот Chrysler. Конечната одлука во врска со наградите на овој екипен
меѓународен натпревар за ученици од трето и четврто одделение ја донесе
деветчлено стручно жири.
Во името на стручното жири на наградените ученици од ООУ „Лазо Трповски“
им се обрати раководителот на натпреварот Ридигер Штајн, кој меѓу другото
истакна:
„Ви благодарам за прекрасниот проект. Наградени сте затоа што вашиот
проект е фантастичен, затоа што се забавувавте додека го работевте и затоа
што сте одлични тимски играчи. Вашата награда е летачки трофеј и диплома
за секого од вас. Се надевам дека учеството на натпреварот ви беше толку
забавно како што му беше и на стручното жири кога го оценуваше вашиот
проект“.
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САДЕЊЕ НА 30 ДРВЈА ВО КАРПОШ
Комуналните служби на општина Карпош, утринава започнаа со садење на 30
висококвалитетни зимзелени дрвја – туи во населбите Козле и Карпош 3.
Локалната самоуправа продолжува со континуирано зголемување на
зеленилото, откако претходно беа засадени и 50 дрвја во повеќе населби.
На 05. јуни – Светскиот ден на животната средина, се потсетуваме дека
борбата за заштита на околината е секојдневна. Во изминативе години,
општина Карпош работи на зголемување на зелениот фонд, подигнување на
нови тревни површини, поставување на системи за наводнување и создавање
на маалски паркови по населбите.
Овоj период, локалната самоуправа предвидува подигнување на нови тревни
површини во урбаните заедници „Владо Тасевски“ и Тафталиџе 2. На дел од
јавните површини ќе биде засадена нова трева, украсни растенија, а ќе бидат
поставени и системи за одржување на целото зеленило.
Ги повикуваме сите граѓани на одговорно однесување и заштита на животната
средина. Сите сме одговорни за чист и зелен Карпош.
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