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Бесплатен учебник за секој ученик

Согласно проектот на Владата на Република Македонија за
обезбедување бесплатни учебници за учениците во основното и
средното образование, Градоначалникот на Општина Чашка
Горанчо Пановски изврши предавање на книгите на директорите на
трите основни училишта на територијата на општината.

+389 (0) 43 241 343
е-пошта:
opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:
Горанчо Пановски

Советник за
локален економски
развој:

Со бесплатни учебници ќе се снабдат над илјада ученици што
секако ќе биде од голема корист на родителите бидејќи поголем
дел од нив се корисници на социјална помош.

Маја Анастасовска

Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:
Марјан Јовановски

Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:
Емилија Спировска

Волонтер на
мировен корпус и
уредник на Бизнис
гласник:
Ванеса Граунд

Поставени привремени училници во Г. Врановци
Благодарение на залагањата на градоначалникот на Oпштина
Чашка, триесетина ученици по добивањето на бесплатните
учебници деновиве ќе посетуваат наставата во нови простории.

Министерството за образование и
наука постави времена училница во
која во две смени ќе ја реализира
наставата.
Од страна на МОН во текот на
2010 година ќе биде изградена нова
училишна зграда

Отворен дневен центар за стари лица во Богомила

Дали знаете дека...

Оморани,

Градоначалникот на Општина Чашка Горан Пановски и
Заменик министерот за труд и социјална политика, Спиро
Ристовски свечено го отворија Дневниот центар за стари лица
во Богомила .

e

оддалечено 19 км
јужно од општинскиот
центар.
Се
наоѓа
десно по течението на
река Бабуна.Наелба
Оморани се наоѓа во
горниот слив на река
Бабуна , лево од
течението.Населениет
о се занимава со
сточарство
и
земјоделство.
Знаменитост
е
манстирот Св. Никола
Манастирот се наоѓа
на неколку километри
од селото Оморани,
во
пазувите
на
планината
Мукос.
Потеклото
на
манастирот треба да
се бара негде или во
српско време или во
визнатискиот перидо.
Се
претпоставува
дека е подигнат во
периодот од 10181187
година,
а
обновен
во
1893
година, бидејќи и овој
манастир
бил
затрупан.
Други
сакрални објекти во
селото се: црквата Св.
Константин и Елена,
изградена
во
византиско време , а

обновена во XIX век,
како и црквата Св.
Петка подигната во
поново време.

www.caska.gov.mk

Ова е втор клуб од ваков тип. Ист ваков Клуб за стари лица
има во Чашка, којшто функционира како одделение на
Центарот за социјална работа Велес и истиот покажува одлични
резултати од неговото отворање до денес.
Објектот во кој е сместен Дневниот центар е сопственост на
Општината Чашка, која за потребите на Министерството за труд
и социјална политика, истиот го даде на користење за период
од десет години. Општината ги подмирува комуналните
трошоци, а министерството ги обезбеди потребните средства за
опремување со инвентар и обезбеди средства за ангажирање на
двајца волонтери .

Овој дневен центар ќе го
користат сите стари лица како
од Богомила, така и од
околните
села,
а
за
корисниците
на
социјална
помош ќе обезбеди по еден
оброк.

