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НОВО ЗЕЛЕНИЛО ВО ТАФТАЛИЏЕ

Комуналните служби на општина Карпош работат на засадување ново 
зеленило во населбата Тафталиџе, во средишните делови меѓу објектите за 
домување, на потегот кај пекарата „Вегера“.
Денеска се садат 355 украсни растенија, но и се засадува нова тревна 
површина со систем за наводнување. Целосно ќе се уреди јавниот простор 
на површина од 800 м2, со што  овој дел добива нов лик.
Деловите меѓу зградите, граѓаните честопати ги користат за рекреација 
и маалска дружба, а сега истите добиваат нова вредност и квалитет. 
Прераснуваат во уредени зелени површини кои придонесуваат и за  
намалување на севкупното загадување.
Претходно, локалната самоуправа уреди слични вакви простори и во Карпош 
4, меѓу улиците „Желево“ и „Соле Стојчев“, како и во УЗ „Владо Тасевски“ 
(Млечен), спроти хотелот „Карпош“.
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КАРПОШ ЌЕ ДЕРАТИЗИРА
ОКОЛУ 5.000 УЛИЧНИ ШАХТИ

Стартувајќи од населбата Карпош 1, Општината денеска започна со 
редовната есенска дератизација, со која ќе бидат опфатени околу пет 
илјади шахти. Локалната самоуправа ја спроведува оваа акција на целата 
територија со цел, уништување на штетни глодари и инсекти. Со оглед на 
обемот, се очекува дератизацијата да трае еден месец.
Како превентивна мерка, претходно општинските служби кон крајот на август 
ги дезинфицираа сите  основни училишта и детски градинки во Карпош.
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ИТ УРЕДИ ЗА УЧИЛИШТАТА ВО КАРПОШ

Општина Карпош додели 100 ИТ уреди – таблети за потребите на основните 
училишта кои се наоѓаат на нејзина територија. Овие таблети ќе бидат дел 
од библиотечниот фонд на школите и тие, пред се, ќе бидат на располагање 
на учениците од четврто одделение, но и на сите други на кои ќе им биде 
потребна ваков тип на ИТ поддршка.
Денеска во посета на училишната библиотека на ООУ „Петар Поп Арсов“ 
беше градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев. Во изјава за 
медиумите тој ја истакна важноста од дигиталната писменост на учениците.
Дигитализацијата на процесите е наша реалност. Нашите ученици секојдневно 
поминуваат големо време на своите мобилни телефони или компјутери. Важно 
е да знаат како паметно да ја користат технологијата. Да знаат дека преку 
истата можат да научат нови работи, да видат практични примери и сл. Сакам 
да истакнам дека во Карпош навистина имаме еден балансиран пристап во 
делот на користење на современата технологија. Како што знаете, во текот 
на наставата учениците ги оставаат своите мобилни телефони на посебни 
места, со цел да имаат поголемо внимание и истите ги користат единствено 
за целите на наставата, рече градоначалникот.
Проектот за опремување на училишните библиотеки со таблети е дел од 
буџетската програма на Одделението за образование за  2021 година.
Општина Карпош изминативе години инвестираше и во подобрување на 
севкупните услови во училиштата, со цел да се обезбеди квалитетна и 
инклузивна настава. Направени се сензорни соби за учениците со попреченост, 
а дел од училишните дворови прераснаа во спортско – рекреативни центри.
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УЧЕНИЧКИ ОД КАРПОШ ВО ФИНАЛЕТО 
НА ЛИТЕРАТУРЕН НАТПРЕВАР НА УНЕСКО

Седмоодделенките Лара Станчева, Милена Милошевска и Тамара Ѓоќеска се 
пласираа во финалето на Меѓународниот литературен натпревар за млади 
2021 во Токио, Јапонија, кој се одржува во рамките на одбележувањето на 
„Деценијата на Обединетите нации за одржлив развој на образованието“.
Овој глобален проект се реализира од 2020 до 2030 година и во него активно 
се вклучени сите земји-членки на УНЕСКО. Натпреварот е во организација на 
УНЕСКО ифондацијата ГОИ од Токио.
ООУ „Лазо Трповски“ по осми пат учествува на овој реномиран натпревар 
кој традиционално се одржува во главниот град на  Јапонија. Училиштето, на 
натпреварите досега има освоено две награди. Покровител на натпреварот е 
министерот за образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија. 
Основките од Карпош влегоа во финалето на меѓународниот литературен 
натпревар со прозни лични творби напишани во форма на есеј на тема „Која 
е смислата на животот?“ Со тоа, координирани од наставникот по германски 
јазик, Стефан Симовски, воедно го претставуваат своето училиште во 
Јапонија. На тој начин учесниците од ООУ „Лазо Трповски“ добиваат 
несекојдневна можност да творат заедно со свои врсници од целиот свет на 
иста тема.
Конечните резултати организаторот ќе ги објави на 1. ноември годинава.
Финалистите од целиот свет независно од конечниот пласман, согласно 
одлуката на жирито, добиваат признанија за учество.
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НЕГА, ГРИЖА И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА СТАРИТЕ 
ЛИЦА ВО КАРПОШ

Општина Карпош на сите повозрасни граѓани им го честита 1. октомври – 
Меѓународниот ден на стари лица.
Карпош е општина со најголем број на возрасни жители. Денеска се 
потсетуваме дека емпатијата и поддршката за овие лица треба да биде 
секојдневна.
Годинешната тема по повод овој ден е: „Дигитална еднаквост за сите 
генерации“, што подразбира пристап и учество на повозрасните во 
дигиталниот свет и користење на дигиталните алатки.
Локалната самоуправа континуирано се грижи за да обезбеди 
подостоинствена старост за своите сограѓани. Од неодамна, функционира 
и проектот за домашни посети – грижа и нега во домот, кој општината го 
спроведува во соработка со Црвениот крст. Имено, изнемоштените лица 
над 65 години и граѓаните со попреченост добиваат нега во нивниот дом 
(медицинска поддршка, давање терапија, вршење на дневни работи).
Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев им го честита 
Меѓународниот ден на старите лица при што во својата честитка пишува:
Иако делува далечно, староста сите нè очекува. Таа е нормален период 
од нашите животи и треба да бидеме среќни што сме ја дочекале.Кога ќе 
ставаме етикета: „стар е, врска нема“, да се потсетиме и на нашите баби и 
дедовци. На оние кои не исчувале, но и на големиот број на интелектуалци,  
кои и на поодминати години имаат попрогресивна мисла од многумина 
млади „експерти“. Да се грижиме и да обезбедиме поспокојни денови за 
највозрасните наши сограѓани, пишува Богоев во својата честитка.
 


