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Од 17 до 24 јуни во Општина Чашка под покровителство на локалната
самоуправа, во организација на ООУ Тодор Јанев -Чашка се одржа втората детска
ликовна колонија “Чашка 2009” . Спозори на колонијата се : Групација Жито Вардар
Велес, АД Пивара Скопје, Млекара Здравје Радово, СНУПИ Ресторант Велес,
Агроплод Ресен, ПИ Витамника АД Прилеп, оранжерии Чашка.
Учесници беа 11 основни училишта од Р.Македонија со што оваа
манифестација доби државен карактер.
Седум дена триесетина деца со своите ментори - ликовни педагози
изработија 250 ликовни творби во
разни техники од локалитетите:
Папрадиште,
Чашка,
Бањица,Богомила, Извор и Теово.
Завршниот
дел
беше
крунисан со заедничка изложба на
која беше прогласена најуспешната
творба,
прогласен и посебно
награден најуспешниот учесник.
Од
оваа
колонија
произлегоа многу успешни цртежи ,
кои го збогатија ликовниот фонд на
училиштето, а учесниците добија
признанија од организаторот.
Со тоа на децата им се овозможи
да ја изразат својата креативност,
своите уметнички квалитети и
ликовни вештини.
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Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:
Папрадиште
е
село
оддалечено 42 км западно од општинскиот
центар. Се наоѓа на
планината Даутица, на
десната страна од реката Бабуна. Населението
се занимава со сточарство.Најголема
знаменитост е црквата Св.
Петар и Павле, 1846 год.

Реализација на проект ‘Обучен тим-квалитетни услуги'
Општина Чашка водена од идејата за подобрување на нејзините услуги, како
и јавните институции започна со реализација на проектот „ Обучен тим- квалитетни
услуги“.
Проектот е поддржан од МЦМС и е намемент за локалната самоуправа,
Совет на Општина Чашка, ЈКПД„ Тополка “, ООУ„ Тодор Јанев“, Чашка; ООУ „ Петре
Поп Арсов“, Богомила; ООУ„ Лирија“ и Горно Јаболчиште.
Со него се предвидени обуки кои ќе овозможат зајакнување на капацитетите ;
унапреден квалитет на комуникација помеѓу граѓаните и општината. Обуките се на
тема: акционо планирање и програмирање;комуникациски вештини и разрешување на
конфликити, тимска работа и проектен циклус.
Согласно планот за имплементација на проектот во ООУ „ Тодор Јанев“,
Чашка на 1и 4 јуни се реалиизраше обуката „Акционо планирање и проектирање “, а
на 8 и 9 јуни „ Комуникациски вештини и разрешување на конфликти , тимска работа “.
Учесниците преку работни групи практично ги поминаа обуките. Со што се
придонесува до унапредување на квалитетот на комуникацијата помеѓу општината и
граѓаните.
Едукацијата придонесе кон јакнење на човечките капацитети кои се
одговорни и кои го планираат развојот на Општина Чашка .

www.caska.gov.mk

Дали знаете дека...
Резултатите од анкетата
во рамки на изработката
на ЛЕАП-от за Општина
Чашка покажаа дека
главни проблеми со кои
се соочуваат граѓаните
на општината се:
- постоењето на диви
депонии,
- недостигот од вода за
пиење,
- уништувањето на
шумските површини со
опожарување,
- непостоењето на
канализациони системи,
- неорганизираното
собирање отпад,
- неискористеноста на
природните ресурси за
развој на туризмот...

Јавно известување за нацрт ЛЕАП за Општина Чашка
Согласно чл.61, став 5 и 6 од Законот за животна средина (“Сл.весник
на РМ” бр.53/05; 81/05; 24/07 и 159/08), Општина Чашка ги известува сите
заинтересирани страни дека во рамките на проектот “Развој на ЛЕАП за
Општина Чашка”, кој е финансиран од Владата на Шведска, преку
Шведската меѓународна агенција за соработка и развој - СИДА, во соработка
со Регионалниот центар за животната средина (РЕЦ), Канцеларија во
Македонија, изготвена е НАЦРТ-ВЕРЗИЈА на Локалниот акционен план за
животна средина (ЛЕАП) за Општина Чашка.
По тој повод, Општина Чашка организира јавна расправа на која ќе
биде презентирана содржината на овој документ
Јавната расправа на која се поканети сите заинтересирани лица, ќе се
одржи на ден 24.07.2009 година (петок) со почеток во 19.00 часот во ООУ
“Тодор Јанев” во нас. Чашка.
Ги повикуваме сите заинтересирани лица, во рок од 30 дена, да се
информираат за содржината на овој документ, а воедно и да ги достават
своите забелешки, предлози и мислења.
Нацрт-верзијата на ЛЕАП-от е достапна на веб страната на Општина
Чашка на www.caska.gov.mk, во просториите на општината и во канцелариите
на месните заедници во Општина Чашка.
Сите коментари и забелешки може да се достават до Општина Чашка,
по пошта на адресата на општината „Илинденска” бр.8 1413 нас.Чашка, на емаил: opstina@caska.gov.mk, како и на самата Јавна расправа.

