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НОВО ЗЕЛЕНИЛО НА ПЛАТОАТА
КАЈ „ПЕДАГОШКА“ И „МЛЕЧЕН“
Започна раззеленувањето на платото кај „Педагошка“ во урбаната заедница
„Владо Тасевски“ во општина Карпош. Овој јавен простор се уредува хортикултурно
со 440 нови украсни растенија.
Дел од зеленилото ќе биде засадено и на платото на „Млечен“, а во оваа редовна
акција на локалната самоуправа, се зголемува зелениот фонд во цел Карпош.
Ова е начин со кој се менува сликата за платоата, плоштадите, кои сега се
оживуаат,раззеленуваат и стануваат најпосетувани места за рекреација на
граѓаните.
Исто така, најголемиот дел од растенијата се со апсорбирачко дејство на штетни
честички и прашина, со што директно се влијае врз заштитата на животната средина.
Во изминатиот период Општина Карпош сериозно работеше на одржување и
креирање на нови зелени површини, со што Карпош станува се позелена општина.
Па така, во последната акција беа засадени повеќе од 55 висококвалитетни дрвја и
се подигнаа тревни површини на 1.560 квадратни метри.
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ИНКЛУЗИВНИ ИГРАЛИШТА, СЕНЗОРНИ СОБИ
И ПОДДРШКА ЗА ПОГОЛЕМА ВКЛУЧЕНОСТ
НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО КАРПОШ
Инклузивното детско игралиште во Карпош 2 е пример за јавен простор кои ги
задоволува потребите за сите деца. Имајќи предвид дека во реонското основно училиште
„Вера Циривири – Трена“ учат поголем број на ученици со попреченост, Општина Карпош
и Град Скопје се одлучија токму во Карпош 2 да направат игралиште и за децата со
попреченост.
Денеска, на теренска посета на ова игралиште беа градоначалникот на општина
Карпош Стефан Богоев, вицепремиерката за економски прашања Мила Царовска и
заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар.
Локалната поддршка за лицата со попреченост е многу конкретна: покрај
инклузивните игралишта (кои се лоцирани во Карпош 2 и Влае), работиме и на отворање
на сензорни соби во основните училишта, како и на изградба на пристапни рампи, а
во текот на годината даваме и финансиска поддршка на физички лица и граѓански
организации кои работат со оваа категорија на граѓани.
Апсолутно дека треба постојано да се унапредува поддршката и се надевам, дека за
некој период, се поголем број на игралишта ќе бидат инклузивни, а сензорните соби
реалност во сите училишта, рече Богоев.
Вицепремиерката Царовска истакна дека во нашата земја повеќе нема деца во
институции, туку сите се згрижени соодветно во мали групни домови. Овие инклузивни
игралишта се многу важни за социјализација на овие деца и за нивна правилна адаптација
во околината.
Локалната самоуправа и другите ресорни институции продолжуваат да се грижат
за вклучување на лицата со попреченост во сите сфери на живеење. На овој начин се
придонесува за рушење на бариерите и стереотипите во заедницата и за градење
доверба и соработка меѓу сите граѓани.
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АВТЕНТИЧНИОТ МААЛСКИ КЛУБ „ТФТ“
ОД ТАФТАЛИЏЕ – ДЕЛ ОД ПРВАТА
МАКЕДОНСКА КОШАРКАРСКА ЛИГА
Големата посветеност и ентузијазмот на играчите и управата придонесе
кошаркарскиот клуб „ТФТ“, од следната сезона да биде дел од Првата македонска
кошаркарска лига. Ситуацијата со Ковид-19 ги прекина лигите, а „ТФТ“ како
првопласирани од втората лига директно се пласираа во друштвото на најдобрите.
По овој повод, денеска, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев
се сретна со претседателот на клубот, Боро Смилковски и со спортскиот директор,
Јован Марковски.
Станува збор за клуб кој се создаваше и развиваше по природен пат, а не беше
вештачки наметнат. Имено, „ТФТ“ влезе во првата лига благодарејќи на борбената
игра на играчите, работата на управата и позитивната енергија која ја добиваа од
публиката во Тафталиџе.
Градоначалникот Богоев им честиташе за постигнатиот успех и посочи дека
Општина Карпош ќе ја разгледа можноста за евентуална поддршка на клубот:
Вие сте симбол на Тафталиџе и успехот е ваш, затоа и вредноста на истиот е
поголема. Како локална самоуправа целосно го променивме начинот на поддршка
на клубовите, пред сé, ставајќи акцент на младинските категории, рече Богоев.
Претставниците од клубот ги презентираа своите планови за претстојната
сезона. Тие зборуваа за фактот дека првата лига носи нови предизвици, поинаква
организација и пристап кон тимското работење.
Тие, со градоначалникот зборуваа и за спортската инфраструктура во Карпош, при
што ја поздравија изведбата на Спортско – рекреативниот центар во Карпош 3 (во
дворот на ООУ „Лазо Трповски“), каде што се работи на нов терен за кошарка (со 2
кошови), фудбал, сервис, ракомет, фитнес дел и детско игралиште.
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ДЕТСКИТЕ ИГРАЛИШТА НА „МЛЕЧЕН“
И ВО КАРПОШ 3 ДОБИВААТ НОВ ЛИК
Општина Карпош работи на обнова на двете детски игралишта, на платото на
„Млечен“ во УЗ Владо Тасевски, како и на платото во Карпош 3 (кај фонтана).
Предвидено е поставување на нови реквизити за најмладите. Исто така, ќе биде
монтирана и гумирана подлога на двете игралишта, со цел да се обезбеди поголема
заштита и безбедност на децата.
Градоначалникот Стефан Богоев беше во теренска обиколка на платото на „Млечен“,
каде што деновиве се вршат повеќе санации: обнова на жардиниерите и засадување
на нови украсни растенија, како и обновување на постоечката урбана опрема (клупи
за седење).
Маалата во Карпош добиваат нова слика, со многу повеќе зеленило и содржини
за сите генерации. Ве повикувам да ги чуваме платоата, детските игралишта,
зеленилото и урбаната опрема. Сето ова го правиме со буџетски средства, пари на
сите нас – граѓаните, рече Богоев.
Реквизитите на детските игралишта и урбаната опрема често пати насилно се
уништуваат, при што Општина Карпош поднесува и пријави до Полициската станица
– Карпош.
Заштитата на јавниот простор, на јавните добра е еден од приоритетите на
локалната самоуправа, но за ова ни е потребна поддршка и лична одговорност од
сите граѓани.
Општина Карпош продолжува да вложува во раззеленување на населбите и
хуманизација на јавниот простор. Целта е да создаваме зони за спорт и рекреација
во сите населби.
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КРЕАТИВНИ СТОЛПЧИЊА ЗА ПОГОЛЕМА
БЕЗБЕДНОСТ ПРЕД УЧИЛИШТАТА ВО КАРПОШ

ИНТЕНЗИВНИ АКТИВНОСТИ НА НОВИОТ СПОРТСКО
– РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ВО КАРПОШ 3

Општина Карпош постави
заштитни столпчиња пред неколку
основни училишта во Карпош, со
цел, дополнително да ја зголеми
безбедноста за учениците пред
воспитно – образовните установи.
Ваков тип на сигнализација
беше поставена пред училиштата
„Петар Поп Арсов“ во Карпош 4 (од
влезот на ул. „Разловечко востание“
и од пристапот на ул. „Трифун
Бузев“), пред ООУ „Владо Тасевски“
во Козле (на ул. „Јуриј Гагарин“), како
и пред ООУ „Војдан Чернодрински“
во населбата Владо Тасевски (на ул.
„Дрезденска“).
Столпчиња треба да ги предупредат
учесниците во сообраќајот, да ја
намалат брзината на движење и да
обрнат поголемо внимание кога се
движат во близина на училишта.
Локалната самоуправа ќе постави
вакви заштитни столпчиња и пред
другите училишта.
Општината, го подигна нивото на
безбедност
пред
образовните
установи, поставувајќи обични и
интелигентни „лежечки полицајци“
и метални бариери. Од минатата
учебна година, во сите основни
училишта беше ангажиран дел од
кадарот, со помош на сообраќаен
знак, да го регулираат сообраќајот
на локалните улици пред почетокот
и на крајот на наставата.

Во тек е изведбата на новиот Спортско – рекреативен центар во Карпош 3, во
дворот на основното училиште „Лазо Трповски“. Овие денови се работи на поставување
на монтажните трибини, кои се предвидени на игралиштето за кошарка и фудбал.
Заврши асфалтирањето на овие игралишта, по што ќе почне нивното обележување.
Исто така, започнаа активностите за изведба и на отворената фитнес зона во
рамки на овој центар. Веќе е завршено детското игралиште, а локалната самоуправа
засади и нови дрвја во дворот.
По барање на рекреативците, ќе бидат поставени 2 кошови, а теренот за кошарка
ќе биде направен по сите стандарди. На овој начин, ќе може да се организираат
турнири на отворено, летни кампови и школи за млади.
Граѓаните од населбата Карпош 3 добиваат зелен и уреден спортски центар, кој
ќе овозможи рекреација и спортски содржини за сите граѓани.
Општина Карпош продолжува да вложува во планско уредување на јавниот простор.
Секоја населба да има свој маалски центар, простор за спорт, рекреација и
меѓугенерациски соживот.
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