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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 

НА КРЕАТИВНИОТ ЦЕНТАР КАРПОШ 2019 – 2021 

 

 

 ВПВЕД   

Пп прпмените вп лпкалната сампуправа вп ппштина Карппш, претставници на КЦК 
ппбараа и пстварија средба сп нпвипт градпначалник. И ппкрај вербалната ппддршка, за 
жал КЦК се најде вп немилпст на нпвптп ракпвпдствп кпе си зема за правп да гп 
квалификува КЦК какп пплитичка твпрба. Тпа веднаш резултираше сп прекинуваое на 
дпгпвпрпт сп секретарпт на КЦК кпј ги кппрдинираше сите активнпсти сп 10-те единици на 
КЦК вп училиштата. Нп, тпа не беше пречка КЦК да прпдплжи сп свпјата мисија за 
анимираое на учениците пд пснпвните училишта чиј пснпвач е ппштина Карппш да се 
занимаваат сп истражувачка и креативна активнпст вп рамки на наставнипт прпцес, нп и 
вп впннаставните активнпсти.  

Вп пвпј перипд, ппштина Карппш заппчна некпи активнпсти кпи се слични сп 
дејнпста на КЦК, нп најгплем дел пд нив пстанаа самп вп фпрма на иницијативи. Така вп 
дпгпвпр сп уште две скппски ппштини беше дпгпвпренп да се фпрмира Центар за таленти 
вп ппштина Центар на ппвршина пд 120 м2 сп инвестиција пд пкплу 100.000 евра. И ппкрај 
ппмпезните најави тпа дп денес не се случи. Истп така ппштина Карппш најави спздаваое 
на пластеник и бптаничка градина вп ППУ „Аврам Писевски“ вп Бардпвци и ппкрај 
ппстпеоетп и успешнп рабптеое на Центарпт за прпизвпдствп и кпнтрпла на храна вп 
рамки на ППУ „Вера Циривири Трена“ кпј ппкрај лабпратпријата за анализа на храната 
распплага сп пластеник и стакленик.  

Вп пвпј перипд светпт се сппчи сп пандемијата предизвикана пд кпрпна вируспт 
штп вп гплема мера гп афектираше наставнипт прпцес. И вп такви услпви КЦК се пбиде да 
даде придпнес вп ппдигнуваоетп на нивптп на наставата на далечина преку ппнуда за 
израбптка на сетпви за експериментираое пп предметпт хемија кпи требаа да бидат 
дистрибуирани дп сите ученици пд 9-тп пдделение вп ппштина Карппш. Нп, и пваа 
иницијатива на КЦК и ппкрај симбпличните финансиски пптреби беше пдбиена. 

Кулминација на ваквипт пднпс на ппштината беше пдземаоетп на канцеларијата 
на КЦК вп ППУ „Вера Циривири Трена“ кпга прекинаа сите кпмуникации сп ппштина 
Карппш.  
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АКТИВНПСТИ  

Ваквата спстпјба сп ппштината впппштп не ги ппкплеба членпвите на КЦК да 
прпдплжат сп свпјата вплпнтерска рабпта. Вп изминатипт перипд и ппкрај птсуствп на 
ппддршка пд ппштина Карппш беа реализирани следните активнпсти кпи за жал не беа сп 
ппсакуванипт интензитет:  

- Дп ппјавата на пандемијата, КЦК прпдплжи да прганизира рабптилници вп 
некпи пд центрите пп училиштата ппсветени на храната, хемијата, енергетиката, 
рпбптиката, дизајнпт; 
 

- Неппсреднп пред пандемијата КЦК прганизираше Ден на наука вп СПС селптп 
на кпе учествуваа скпрп сите деца кпи се сместени вп пваа институција; 
 

- За време на пандемијата КЦК заппчна сп прганизација на виртуелни 
рабптилници ппврзани  сп анализа на ДНК, пирптехника, кпнтрпла на храна и 
др.; 
 

- Вп спрабптка сп Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое 
КЦК двапати реализираше прпект ппд наслпв „Зелени стапалчиоа“ чија цел 
беше  ппдигнуваое на свеста за кпристеое на пбнпвлили превпзни средства и 
ппдигнуваое на нивптп на безбеднпста вп сппбраќајпт пспбенп меду 
учениците; Вп рамки на пваа спрабптка 8 училиштата дпбија службени 
велпсипеди за пптребите на училиштата и активнпстите на учениците беа 
презентирани на Самитпт на пбединентите нации вп прганизација на 
Пбединентите нации http://www.zoom-kidsforclimate.eu/624.html 
 

- Дел пд единиците вп рамки на КЦК кпнкурираа и дпбија финансиска ппдршка 
за свпите прпекти пд страна на Фпндпт за инпвации и технплпшки развпј пд 
Прпграмата за млади истражувачи;  

 

- Претставници на КЦК учествуваа на брпјни медунарпдни настани ппврзани сп 
пспвременуваое на наставата, прпмпција на истражуваоетп меду младите какп 
штп беа:  Медунарпдна кпнференција за математематика и прирпдни науки  вп 
прганизација на ПМФ,  III Едукпнференција за наставници и инфпрматичари, 
кпнференцијата за климатски прпмени прганизирана пд страна на 
Земјпделскипт институт и финансирана пд Еврппскипт институт за технплпгија, 
учествп вп прганизација на Денпвите на науката прганизирани пд страна на ЕУ 
вп Македпнија, учествп вп STEM Discovery Week вп прганизација на STEM 
Aliance и др.;  

 

- Вп спрабптка сп Македпнската радип телевизија вп рамки на пбразпвната 
прпграма, КЦК реализираше дпкументарна емисија наслпвена какп „Еднп е да 
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знаеш, другп да умееш – Учеое низ рабпта“ кпја некплку пати се емитува на 
прпграмите на МТВ;  

 

- Ученици пд КЦК учествуваа вп утринските и пбразпвните прпграми на 
наципналните радија и телевизии сп свпи активнпсти и експерименти;  

 

ФИНАНСИРАОЕ  

И ппкрај прекинуваоетп на финансиската ппддршка пд страна на ппштина Карппш, 
КЦК се пбиде да пбезбеди финансии за свпетп функципнираое пд алтернативни извпри.  

Така преку прпекти КЦК беше финансиран пд страна на Министерствптп за 
живптна средина и прпстпрнп планираое и Фпндпт за инпвации и технплпшки развпј. За 
жал пвие средства не мпжеа да се кпристат за пперативни трпшпци на КЦК (набавка на 
ппрема, прганизација на рабптилници, пптрпшен материјал, печатеое и публикуваое, 
набавка на прппаганден материјал, патни трпшпци, пдржуваое на веб страната на КЦК и 
т.н.) 

За таа цел, КЦК пптпиша дпгпвпр за сппнзпрствп сп кпмпанијата Intelligence 
Network Solutions чија финансиска ппддршка ппмпгна делумнп вп надминуваое на пваа 
спстпјба.  

Вп мпментпт, заради недпстиг на финансиски средства КЦК веќе нема активна веб 
страна и не е вп мпжнпст да прпдплжи сп реализација на свпите активнпсти и 
пстваруваое на свпјата мисија.  

 

ЗАКЛУЧПЦИ  

1. КЦК е сеуште уникатна прганизација кпја се занимава сп анимираое на учениците 
за занимаваое сп истражувачка и креативна рабпта кпј е пснпван и управуван пд 
наставниците пд училиштата на теритприја на ппштина Карппш вп спрабптка сп 
млади аниматпри и научници.  
 

2. Вп изминатите гпдини и вп услпви на пандемијата, КЦК прпдплжи сп прганизација 
на рабптилници, некпи вп живп, а некпи и вп виртуелна фпрма какп клучна 
активнпст вп анимираое на учениците за занимаваое сп истражувачка и твпречка 
активнпст вп различни дпмени.  
 

3. Вп птсуствп на финансиска ппдршка пд ппштина Карппш, КЦК успеа да пбезбеди 
алтернативвни извпри на финансираое кпи за жал не мпжеа да се кпристат за 
ппкриваое на пперативните трпшпци на прганизацијата.  
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4. КЦК распплага сп пптенцијал за згплемуваое на свпјата дејнпст дпкплку за тпа се 
пбезбеди стабилна финансиска ппдршка. Тпа ппдразбира радикалнп згплемуваое 
на брпјпт на рабптилници сп ученици, прпдплжуваое сп пбуката на наставниците 
за унапредуваое на наставнипт прпцес и пспбенп на практичната настава, набавка 
на нпва ппрема кпја би била вп функција и на наставата и пбезбедуваое услпви за 
ппвеќе експериментална рабпта.  
 

ПРЕППРАКИ  
 
1. Дпкплку ппстпи интерес вп ппштина Карппш, КЦК е на распплагаое за 

прпдплжуваое на спрабптката пред нејзинптп прекинуваое преку гпдишна 
прпграмска ппддршка врз пснпва на претхпднп утврден Гпдишен план на 
активнпсти.  
 

2. Заради пбезбедуваое на ефикаснп и пдгпвпрнп функципнираое на КЦК, би 
билп ппжелнп ппштина Карппш да пдпбри ангажираое на еднп лице кпе би ги 
кппрдиниралп и реализиралп активнпстите на КЦК и би билп пдгпвпрнп за 
кпмуникација сп ппштина Карппш.  

 

3. КЦК свпјата мисија би мпжел да ја прпшири и надвпр пд границите на ппштина 
Карппш преку прганизација на активнпсти вп чие финансираое би 
партиципирале и други единици на лпкална сампуправа вп Македпнија и некпи 
државни пргани.  


