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КАРПОШ СЕ СЕЌАВА

КАРПОШ ЌЕ ДОБИЕ ДНЕВЕН ЦЕНТАР
ЗА ЛИЦА СО АУТИЗАМ

Пред точно 57 години, на денешен ден, Карпош ја плати најскапата цена на
катастрофалниот земјотрес што го урниса Скопје. Најмногу урнати згради, стотици
настрадани, илјадници без дом. Но Карпош се дигна. Како феникс, од пепел, но и од
човечка солидарност, верба и љубов. Со помош од целиот свет никнаа нови населби,
се изнедриа нови карпоши,Тафталиџе, Влае…Оттогаш наваму Карпош расте и се
разубавува. Карпош е убаво и најпосакувано место за живеење.#КарпошПамети
#КарпошСеСеќава
„Римска“, „Атинска“, „Осло“, „Московска“, „Копенхагенска“, „Лондонска“,
„Њуделхиска“ и многу други улици, сведочат за светската солидарност која му се
случила на Скопје по катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Карпош се сеќава,
Скопје одбележува 57 години од овој немил настан. Моментот кога часовникот
застана, а со помош на светот се изградија населбите во главниот град. Еден таков
објект е и спортската сала „Партизан“, која е направена со помош на француска
донација од 1969 година. Сала, која децении подоцна пропадна поради човекова
и институционална негрижа. Да бидеме солидарни, да го чуваме она што го
имаме и да се сеќаваме на настаните кои придонесоа градот убав пак да никне.
#СкопјеСеСеќава
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Отворање на Дневен центар за лица со аутизам на територија на Карпош, кој ќе
има за цел да овозможи нега и развој на вештините кај овие граѓани, беше главна тема
на разговор на денешната средба меѓу градоначалникот на Општина Карпош, Стефан
Богоев и амбасадорот на Бугарија во Скопје, Ангел Ангелов.
Овој центар се предвидува да се отвори во Тафталиџе 1, во просториите на
постоечката амбуланта. Со поддршка на оваа амбасада се планира целосно уредување
на внатрешниот дел, реконструкција и негово адаптирање за прифаќање на лицата со
аутизам.
За овој центар, кој ќе биде прв од ваков тип во нашата држава, обезбедена е поддршка
и од Министерството за здравство и од ЈЗУ Здравствен дом – Скопје.
Градоначалникот Богоев ја изрази подготвеноста на Карпош, да се вклучи во надворешно
уредување на околниот простор, кој ќе се користи за лицата со попреченост, за различни
рекреативни и едукативни цели:
Како локална самоуправа даваме голема поддршка за младите лица со попреченост
– децата (преку отворање на сензорните соби во училиштата и градење инклузивни
игралишта). Овој центар навистина ќе овозможи поголема заштита на оваа категорија
млади од 15 до 30 години, кои треба да се почувствуваат понезависни и да придонесуваат
во заедницата, рече Богоев.
Присутните на состанокот, Антонија Велева, координатор на проекти во Република С.
Македонија од Амбасадата на Бугарија и Весна Стојановска, од НВО „Во мојот свет“
детално ги претставија активностите на овој центар. Имено, слична ваква установа
постои во Нови Сад (Србија), а згрижувачкиот капацитет би бил од 30 до 50 лица. Во
насока на развивање на вештините кај овие лица се разговараше и за поставување на
посебни содржини во надворешниот дел, како и изградба на сензорен парк.
Градоначалникот Богоев му се заблагодари на амбасадорот и на другите ресорни
институции кои ја препознале Карпош како инклузивна општина, која може да обезбеди
унапредување на условите за живот на лицата со аутизам.
Во претстојниот период ќе продолжат активностите на сите вклучени чинители, за
целосна реализација на проектот. Се очекува теренските активности да започнат
на почетокот на 2021 година, а отворањето на Дневниот центар да биде во текот на
пролетта, 2021 година.
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БЕЛЕЖЕЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО КАРПОШ

Општина Карпош овие денови обележува поголем дел од постоечката хоризонтална
сигнализација (пешачки делови). Имено, деновиве се работеше во населбата Карпош 2 (ул. „Драгиша
Мишовиќ“) и во Козле (на ул. „Џумајска“). Со обележување на пешачките делови ќе се продолжи и во
претстојните денови.
Основната цел е постојано да се зголемува безбедноста во сообраќајот. Покрај тековното одржување,
локалната самоуправа работи и на нови сообраќајни решенија (каде што доминираат еднонасочни
улици), се поставуваат заштитни столпчиња, „лежечки полицајци“ и сл.
Ги повикуваме граѓаните на Карпош, да пријавуваат места каде што е потребно повторно
обележување на хоризонталната сигнализација, преку мобилната апликација „мЗаедница“ или преку
официјалните канали на комуникација на општината на социјалните мрежи.
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ЗЕЛЕНИЛО И СОДРЖИНИ ЗА ДЕЦА ВО НОВИОТ HALKCORNER ВО КАРПОШ – „ЛЕПТОКАРИЈА“
Започнаа
изведбените,
теренски
активности
за
реализација на зелениот корнер
во ТЦ „Лептокарија“, во населбата
Карпош 3. Од десната страна,
на популарната „коцка“ ќе се
добиат уреден дел, ново зеленило
(хортикултурно уредување), систем
за наводнување, клупи за седење,
реквизити за деца и соодветна
подлога.
Станува збор за еден од
пофреквентните делови во Карпош,
со што овој дел ќе добие додадена
вредност и ќе има повеќе содржини
за рекреација на сите генерации
граѓани.
Уредување на овој јавен
простор го финансира „Халкбанк“
АД Скопје, во рамки на проектот „HalcEco“, чија основна цел е заштита
и унапредување на животната
средина.
Денеска, во теренски увид на
активностите беа градоначалникот
на Општина Карпош, Стефан Богоев
и главниот извршен директор на
„Халкбанк“, Билал Суџубаши.
Богоев се осврна на планското
уредување на јавниот простор
во
Карпош
и
континуираното
раззеленување на општината:
Започнуваме со уредување на
еден препознатлив дел од Карпош.
Ова место е срцето на општината,
простор каде што се организираат
многу настани и случувања. Мило
ми е што ќе добиеме уреден
простор за најмладите, со повеќе
зеленило,
со
урбана
опрема,
систем за наводнување и со
содржини за дечињата. Исто така,
се заблагодарувам до „Халкбанк“
за придонесот во уредувањето на
овој простор. Таа е банка која ја
препозна нашата заложба за почист
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и зелен Карпош и ја покажа својата општествена одговорност. Ги повикувам и сите други компании
да го следат овој пример и да покажат грижа кон заедницата, истакна Богоев.
Градоначалникот на Карпош напомена дека локалната самоуправа, изминатиов период
сериозно вложуваше во нови системи за наводнување и засадување на тревни површини. Токму, во
„Лептокарија“, во средишниот дел се постави автоматски систем за наводнување на зеленилото,
со цел истото да биде подолготрајно.
Суџубаши говореше и за рокот на изведба на ова зелено катче и придобивките од истото:
Со овој проект, кој планираме да биде завршен до крајот на идниот месец, се надеваме
дека жителите на Општината ќе добијат катче кое ќе биде пријатно место каде ќе го минуваат
слободното време, но ќе биде и пријатно место и за сите кои го посетуваат овој трговски центар.
На крајот, тоа може да доведе и до поголема економска активност и економски бенефит за многуте
трговски објекти кои делуваат токму овде, рече извршниот директор на „Халкбанк“.
Во изјавата за медиуми, тој ги истакна и другите активности на кои оваа општествено –
одговорна компанија работи периодов.
Имено, овие денови заврши целосната обнова на препознатливите 19 пешачки мостови во
Градскиот парк, кои беа реализирани како донација на „Халкбанк“ кон Град Скопје и жителите на
главниот град.
Суџубаши ги повика граѓаните и да ја симнат мобилната апликација HalkEco, која е
интерактивна и ги поттикнува граѓаните на спортски и еко – активности.
Општина Карпош продолжува со интензивната соработка со приватниот сектор, во градењето на
поздрава и почиста заедница.

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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РЕСТАВРАЦИЈА НА МАНАСТИРОТ
„СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН“ ВО НЕРЕЗИ
Советот на општина Карпош, денеска ја одржа 41. седница и тоа втор пат преку
електронската платформа ZOOM. Во рамки на онлајн седницата, беше прифатена
одлуката за меѓуопштинска соработка со градот Скопје, за реконструкција на улици
во населбата Нерези. Советниците го изгласаа и предлогот за конзерваторски и
реставраторски работи на манастирот ,,Св.Пантелејмон” кој датира од 12-тиот век
и е еден од културно-историските обележја не само на општина Карпош, туку и на
градот Скопје.
Советниците дадоа „зелено светло“ и за грант од Министерството за труд и
социјална политика, со помош на кој треба да се обнови детската градинка ,,Орце
Николов” во населбата Карпош 3. Еден од приоритетите на локалната самоуправа е
модернизирање на детските градинки, со цел да се подобрат условите за престој
во претшколските установи. На денешната седница, советниците ја одобрија и
иницијативата за распишување на јавен повик за формирање на младински совет.
Формирањето на овој младински совет треба да обезбеди поактивно учество на
младите карпошани во реализацијата на разни проекти и настани, кои се од интерес
на младината, како и нивна партиципација во решавање на проблемите со кои се
соочуваат жителите од оваа возрасна категорија.
Советниците одобрија и финансиски средства за реализација на дел од
проектот ,,Училиштето е место за поттик на младите за позитивни промени и
унапредување на животната средина“ во ООУ ,,Христијан Тодоровски-Карпош“. На
седницата се изгласа и одлуката за вработување на кадар во девет основни училишта
кои се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа за учебната 2020/2021
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ДВОСМЕНСКА РАБОТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЗЕЛЕНИЛОТО ВО КАРПОШ

Општина Карпош продолжува со интензивно одржување на зелените површини,
во сите населби. Комуналните служби работат и во попладневните часови, со цел да
се подигне нивото на квалитет на зелените површини.
Покрај автоматските системи за наводнување, на локациите каде што не е
возможно да се постави систем, работниците рачно ги наводнуваат новозасадените
дрвја или тревни површини.
Локалната самоуправа го одржува зеленилото меѓу зградите, во внатрешноста
на населбите, а екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ наводнуваат долж булеварите и
градските сообраќајници.
Во изминатиот период беа поставени автоматски системи за наводнување во
повеќе населби и тоа: Карпош 1 (на ул. „Иван Аговски“), Карпош 2 (спроти Драмски
театар и кај хотел „Карпош“), Карпош 3 (средишен дел на „Лептокарија“, долж
„Никола Русински“ и во дворот на ООУ „Лазо Трповски“), Карпош 4 (на аголот меѓу
„Љубљанска“ и „Партизански одреди“), Тафталиџе 2 (кај „Женевска“) и во Долно
Нерези (кај „воените“ кули).
Следува поставување на систем за наводнување и меѓу зградите на ул.
„Московска“ (кај пазарчето).
Иако не е возможно целосно покривање на зелените површини со автоматски
системи или рачно наводнување, со сите сили сме фокусирани да го одржиме
зеленилото во добра состојба и покрај високите температури.
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