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ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОК

КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА И АКЦИСКИ ПЛАН 
ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 



„Не е најсилниот вид оној кој преживува, ниту пак 
најинтелигентниот, туку оној кој најдобро се 
прилагодува кон промените“.

                                                                            Чарлс Дарвин
„Прашањето на климатските промени е прашање за чие решение е 
потребна силна политичка воља, но и здружена акција од сите 
држави и на сите нивоа, со вклучување на сите засегнати страни: 
владини институции, невладиниот сектор, бизнисот, медиумите, 
науката. Правилното адресирање на прашањето на климатските 
промени бара разбирање за причините и правилното 
идентификувањето на идните потреби и обврски, како и нивна 
приоретизација од страна на сите засегнати страни  и на сите 
нивои, базирано на научни докази.

Тоа е единствениот пат кон спроведување на вистински акции, а за 
постигнување на оваа цел потребни се тоќни, јасни, достапни и 
правилно искомуницирани информации“.

Д-р Теодора Обрадовиќ Грнчаровска, државен советник
Национален координатор за климатски промени

„Комуникацијата не е цел на крајот на проектот. Таа е 
континуиран и составен  дел на промените на 
однесувањето. Комуникацијата мора да мотивира и да ги 
намалува препреките, а  најсилни се заеднички развиените 
решенија и визии“. 

Сектор за комуникација на МЖСПП
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ПРЕГЛЕД  
 
Извештајот за напредокот на Комуникациската стратегијата и Акцискиот план за 
климатски промени го следи нивото на имплементација на предвидените активности 
во првите три години од нејзиното донесување во 2013 година. Активностите се 
развиваа, во организација и/или со поддршка на Министерството за животна средина 
и просторно планирање (МЖСПП), општините и Градот Скопје со општините, 
компаниите, меѓународните организации, граѓанските здруженија и многу други 
клучни засегнати страни.  

За да се подготви овој извештај беа користени: 
• Резултати од двете електронски истражување на јавното мислење за климатски 

промени спроведени 2015 и 2016 година. Споредувањето на резултатите од 
двете истражувања јасно го покажа ефектот на акциите кои биле преземени од 
комуникациска гледна точка. 

• Извештаи за реализирани активности и спроведени кампањи за подигање на 
свеста од страна на клучните и релевантни актери  

• Објави во електронски и печатени медиуми и на социјалните мрежи 
• Документи и извештаи 

Анализите се направени во однос на четирите стратешки цели и трите генерални 
целни групи: градот, работното место и домаќинствата. 
 
ГЕНЕРАЛНА ЦЕЛ – Генерална цел на Комуникациската стратегија и Акцискиот план е да 
се подобри агендата за поголема достапност, спроведување на истражувачки 
активности и подигање на јавната свест во Републиката, со цел да се вклучат клучните 
и целните групи на национално и на локално ниво и да се подигне нивната свест за 
прашања кои се однесуваат на климатските промени. Од тука произлегуваат и 
четирите стратешки цели прикажани во следниот график: 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1 - ОПШТА 
 
Воспоставување на општа 
комуникациска рамка  
 

КУЌАТА СЕ ГРАДИ ОД ТЕМЕЛ 
 

Согласно Комуникациската стратегија и Акцискиот план за климатски промени како 
темел за развивање на добра комуникација за секое ниво на таргетираната публика 
беше неоходно да се реализираат општи, сеопфатни активности кои ќе ја канализираат 
комуникацијата. При тоа, како основни цели беа поставени: обезбедување на подобар 
проток на информациите, зголемување на видливоста и препознатливоста на 
активностите кои се поврзуваат со акциите за клима,  создавање на услови за подобра 
координација на хоризонталното и веритикалното  информирање на локално и на 
државно ниво, како и зајакнување на капацитетите на медиумите и на невладините 
организации како специфични партнери чие што влијание врз градењето на јавното 
мислење и развивањето на проактивниот однос на пошироката јавност е многу силно.  

ШТО Е СРАБОТЕНО 
 
- Секторот за комуникација со јавност  (СКЈ) во рамките на МЖСПП со помош на 

национално одговорното лице кон УНФЦЦЦ ја извршува улогата на координатор на 
комуникацијата за климатски променисо сите заинтересирани страни на 
национално и локално ниво, со индустријата и услужните дејности, како и 
соразличните групи и поединци на граѓанското општество.   

- Креиран е официjален веб портал: http://klimatskipromeni.mk на македонски и на 
англиски јазик каде се објавени најголемиот дел од релевантните документи за 
климатските промени, но и информации од државата, регионот и светот.Евидентен 
е трендот на зголемување на посетеноста, која е дуплирана во последниот месец. 
Најголем процент од посетителите се од државата (скоро 80%) што е поволен 
показател за  растечката свести потреба од информации поврзани со климатските 
промени. Исто така, позитивен показател е дека 61% од посетителите се млади на 
возраст до 34 години. 

 
 
Како дополнителни содржини изработени се и објавени: Речник за климатски 

промени, Е - Календар на настани и Е- библиотека.  

ЦЕЛ 1 

1. ПОДОБРА ВИДЛИВОСТ И ПРЕПОЗНАТЛИВОСТ 
НА АКЦИИТЕ ЗА КЛИМА 

2. ПОДОБРА КООРДИНАЦИЈА  
3. ЗАЈАКНАТИ КАПАЦИТЕТИ НА МЕДИУМИТЕ 
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http://klimatskipromeni.mk/
http://unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=287
http://unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=287
http://scc.b1.finki.ukim.mk/%23/index/main
http://ebiblioteka.moepp.gov.mk:8080/library/home


- Објавен е првиот број на електронскиот билтен за климатски промени кој е 
испратен на околу 800 претплатници. 

- Климатските промени имат посебен простор на официјалната веб страницана 
Министерството за животна средина и просторно планирање. 

- Активноста која подразбира развој на бренд, користење на лого и 
силни „лепливи“ слогани ецелосно e реализирана. Креирано е 
посебно лого за климатските промени кое беше избрано и тестирано 
од соодветни фокус групи. Логото стана препознатливо и 
употребувано. 

- Слоганите за климатски промени за прв пат се тестирани кон крајот на 2014 година 
при спроведување на промотивната кампања и на климатскиот предизвик: It 
Depends on you – Твојот град #ОдТебеЗависи. 

- Најчесто користени хаштагови:  
- #климатскипромени- прв пат е употребен од 

македонската твитер заедница во јануари 2013. До 
декември 2016 има преку 70 твитови со овој хаштаг. На 
социјалната мрежа Фејсбуковој хаштаг е употребен 
повеќе од 30 пати за јавни објави. Твитерџии кои твитале 
на тема климатски промени, без да го користат хаштагот 
има повеќе од 100, а твитови повеќе од 460. 

- #SkopjeGreenRouteе користен повеќе од 50 пати, а 
најмногу при промоција на мобилната апликација „Патувај зеленo“. Во септември 
2014 беше втор најпопуларен хаштаг на твитер  во Македонија.  

- #ОдТебеЗависи е официјалниот хаштаг користен при промотивната кампања и во 
текот на климатскиот предизвик(мај 2015г.) и второто издание „И пак Од Тебе 
Зависи“ (јуни 2016г). До декември 2016 има преку 340 твитови,а на социјалната 
мрежа Фејсбук  употребен е повеќе од 400 пати за јавни објави. Во текот на самиот 
климатски камп, присутните известуваа за текот на активностите преку 
твитерсоорганизиран tweet-up и twitter wall.  

 
- За првиот климатски предизвик е користена иновативната алатка storify за 

сумирање информации на одредена тема.  
- Хаштагот #делувајсега е креиран за фото конкурсот каде граѓаните на Македонија 
учествуваа со испраќање фотографии на кои се прикажуваат ефектите на климатските 
промени во нашата држава. На социјалната мрежа твитер, овој хаштаг е употребен 
повеќе од 30 пати, а на Фејсбук повеќе од 160 пати за јавни објави. 
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http://www.moepp.gov.mk/?page_id=3683
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&src=typd
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&q=Skopje%20Green%20Route%20&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%20&src=typd
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8?source=feed_text&story_id=10152713337025095
https://storify.com/SIsmanovski/from-sun-solutions-to-climate-cafes-nationwide-cam
https://www.facebook.com/search/top/?q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://www.facebook.com/search/top/?q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0


- Хаштагот #ијасимамцел е креиран за 
потребите на глобалната кампања на 
Обединетите Нации, во која целта бр. 13 се 
однесува на климатските промени. Во 
Македонија, на социјалната мрежа твитер 
хаштагот е употребен повеќе од 140 пати, од 
кои повеќе од 30 се за справување со 
климатските промени, додека на Фејсбук е 

употребен повеќе од 200 пати за јавни 
објави. 
Важноста на комуникациските алатки во 
постигнување на целта назначена во 
националните придонеси за климатски промени е евидентна. Анализите покажуваат 
дека политики/мерки насочени кон  градење на капацитет и зголемување на јавната 
свест се двојна придобивка (win-win): со само една кампања годишно (во рок од 5 
години) за подигање на јавната свест во секторот згради (домаќинства, комерцијален и 
услужен сектор) би се намалиле емисиите на CO2 за 296k t во 2030 година.  
Потребно е да се напомене дека при анализите не можеа да се одредат 
индентификатори со кои ќе можат да се измерат овие редукции, и дека на тоа 
прашање треба во скоро време да се најде одговор. 

КОНСУЛТАЦИИ И ТАРГЕТИРАНО ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА МЕДИУМИТЕ И НА 
ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 
 
Во однос на зајакнување на капацитетите на медиумите за разбирање на процесите и 
појавите поврзани со климатските промени и за навремено и точно информирање на 
јавноста спроведени се повеќе активности од кои најзабележителни беа кампањите: 
„Климата се менува, прилагоди се! Денови на акции за клима“ и „НА ПАТОТ КОН 
ПАРИЗ 2015: Подготвителни активности за COP 21“.  
 
12 ДНЕВНА КАМПАЊА  
„Климата се менува, прилагоди се! Денови на акции за клима“  
 
Време: ноември 2013 г.  
Повод: 19-та светска конференција за климатски промени (COP19) 
Организатори:МЖСПП и УНДП.  
Цел: Едукација на новинари и уредници и развивање на нов пристап кај медиумите 
кон темите поврзани со климатски промени кои во таа временска рамка заради 

НАЦИОНАЛНИ ПРИДОНЕСИ ЗА 
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 
Република Македонија има намера 
да го даде следниот придонес во 
глобалните напори за 
намалување на емисиите на 
стакленички гасови: да се 
намалат емисиите на јаглероден 
диоксид (CO2 емисии) од 
согорувањето на фосилни горива 
за 30%, односно за 36% при 
повисоко ниво на амбиција, до 
2030 година  во однос на 
референтното сценарио. 
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https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%BB%20&src=typd
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недоволна информираност се врзуваа исклучиво и единствено со црни сценарија за 
губиток на Планетата.  
 
Активности и резултати: 
- Неформален доручек со новинари и уредници - брифинг со тогашниот Министер за 

животна средина и просторно планирање, на национално одговорното лице кон 
УНФЦЦЦ и раководителот на Програмата за животна средина и енергија на УНДП; 
Присутни 20 новинари од 14 електронски и печатени национални медиуми;  

- Серијал од прилози и гостувања на авторитети во областа, во периодот од 12 дена, 
во утринска програма на национална телевизија; 

- Гостување на министер во утринска програма на Алсат ТВ (за албанската 
популација); 

- 3 гостувања на експерти во областа климатски 
промени во вести и во контактни емисии во ударни 
термини 

- Тркалезна маса: „Влијанието на климатските 
промени на секторот туризам и можности за 
адаптација“. 

- Премиерно прикажување на документарниот филм 
„После дождот“кој што претставува сведоштва на 
четири жени кои во секојдневниот живот 
обезбедуваат егзистенција со земјоделство и како 
секоја на свој начин се справува и адаптира кон 
климатските промени. Филмот е прикажан во 
рамките на филмскиот фестивал Синедејс (Cinedays), а 
е примен и на филмскиот фестивал во Венеција. 

 
ШТО ПИШУВАШЕ МИА ЗА КАМПАЊАТА 
 

 
 
КАМПАЊА„НА ПАТОТ КОН ПАРИЗ 2015: Подготвителни активности за COP 21“  
 
Време: јуни-декември  2015 г.  
Повод: 21-ва светска конференција за климатски промени (COP21) 
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Организатори: Амбасадата на Франција, 
УНДП и МЖСПП 
Цел: Подигање на свеста кај широката 
јавност за прашањата поврзани со 
климатските промени и животната средина, 
подготовка на медиумите за правилно 
известување за процесот на подготовка и 
пристапување на државите кон новиот 
меѓународен договор за клима и подготовка 
на граѓанскиот сектор за учество и поддршка 
на процесот. 
Активности и резултати: 
 
1. Доручек со новинари и уредници во Француската амбасада: 
На информативната, неофицијална средба присутните новинари и уредници од 
националните информативни сервиси и електронските и печатени медиуми беа 
информирани за претстоечките активности како подготовка на државата за 
историската меѓународна конференција за климатски промени, но и за подготовките и 

придонесот на Франција како држава –домаќин.  
 
2. Објавен Конкурс за најдобри новинарски 
стории на тема:„Борба против климатските 
промени“  направени меѓу 1 јануари и 31 
октомври 2015 година во две категории: печатени 
медиуми и интернет и аудиовизуелни медиуми 
(ТВ и радио). 
 
3.Одржани се три работилници во трење од 2 
часа за по 15-20 новинари. 
На Првата работилница присуствуваше Ив Лер, 
француски новинар (Франс Прес)на тема како да 
се привлече интересот на јавноста за животната 
средина и климатските промени 
 

На Втората работилница искуствата ги сподели 
Брајс Лалонд, специјален советник за одржлив 
развој во UN Global Compact; 
 
Третата работилница насловена: „Патување на 
медиумите низ локалните проекти за животна 
средина и климатските промени“ беше 
посветена на конкретни известувања и 
информирање за локалните проекти за животна 
средина и климатски промени. 
Во однос на предвидените активности за зајакнување на комуникациските капацитети 
на здруженијата на граѓани за климатските промени, исто така е постигнат 
задоволителен напредок.  
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Тоа подразбира: 
 

- Јакнење на капацитетите преку одржување на тематски трибини; 
- Вклучување во јавни расправи по повод донесување на стратешки документи во 

областаклиматски промени; 
- Националниот комитет за климатски промени во својот состав има претставник 

од граѓанскиот сектор; 
- Формирано е и Координативно тело за соработка помеѓу здруженијата на 

граѓани и МЖСПП во кое членува посебен претставник за климатски промени. 
- Граѓанска асоцијација од државата присуствуваше на историскиот СОР 21 во 

Париз и на потпишувањето на Парискиот договор; 
- На министерската конференција „Кон Самитот за клима во Париз 2015, 

предизвици за земјите членки на ЦЕИ“ одржан во ноември 2015 во Скопје, 
покрај самитот на високи претставници  се одржа и округла маса „После 
парискиот договор“ на која разговараа и учествуваа во донесување на 
заклучоците невладинит здруженија од државата. 

- Во извештајниот период се одржаа 3 годишни средби на еколошките 
невладини оранизации од кои темата климатски промени беше составен дел од 
работната агендата 

 

ДОБРИ ПРИМЕРИ 
 
Истражувања на јавното мислење за климатските промени 
 
Програмата за развој на Обединетите нации и Министерството за животна средина и 
просторно планирање на Република Македонија, во рамките на проекти за подготовка 
на двогодишните ревидирани извештаи за климатските промени, спроведоадве 
електронски истражувањаза да ја согледаат перцепцијата и нивото на информираност 
на јавноста за климатските промени. Во втората анкета беа вметнати дополнителни 
прашања поврзани со потпишувањето на договорот во Париз, како тема од 
исклучителна важност. Новите трендови во општеството поврзани со појавата на 
информации и комуникациски технологии на интернет, овозможија да се соберат 
значителен број на резултати во краток временски период. Истражувањата беа 
дистрибуирани со користење на професионални листи со електронски адреси, мрежи 
на социјалните медиуми, како што се Фејсбук групи, Фејсбук реклама и Твитер, како и 
реклами на тематски веб-сајтови. 
Резултатите од истражувањатаовозможија идентификување намотивацијата за 
“климатски свесно” однесувањеи детектирање на темите и активноститештотреба 
повеќе и подобро да се комуницираат.Исто така,резултатите ги посочуваат 
најпопуларните медиуми кои македонците ги користат како извори на информации за 
климатски промени, потоа институциите чии активности во областа се со највисока 
видливост, како и најактивните актери во оваа област.  
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Електронско истражување во 2014 година  
 
Прашалникот беше поставен на: 

- Тематска интернет страница,  
- професионални е-листии мрежи (преку 600 лица) 
- промовиран преку социјалните медиуми Фејсбук 

(досег149 376 лица)  и Твитер. 
 

 
За две недели беа собрани 473 одговорени 
прашалници од кои 66% од вкупниот број испитаници 
беа од Скопје, а останатите од 48 општини на 
Р.Македонија. 
 
Истражувањето даде исклучително корисни 
информации за тоа како различните таргетни групи ги 
перцепираат климатските промени, колку се 
подготвени да преземат некакви активности за 
справување со нив и за намалување на нивното 
влијание. Ова истражување покажа дека во јавноста е 
најзастапен ставот дека справувањето со климатските 
промени не е должност на поединецот, туку на 
Владата, индустријата и компаниите, и дека граѓаните 
немаат доволно информации и не знаат со кои 
активности можат да помогнат за справување со 
климатските промени.  
 
Ова истражување изворите на информации по важност 
ги подреди на следниов начин: 

- Интернетот е важен извор на информации за 70% 
од испитаниците, 

- Социјалните медиуми за 42% од испитаниците, 
- Специјализираните интернет портали за 42% 

испитаниците  
- Конвенционалните медиуми, особено телевизијата, 

сè уште се популарни кај македонските граѓани и 
61% од испитаниците информациите ги добиле 
преку телевизијата. 

Електронско истражување во 2016 година 
 
Прашалникот беше поставен на: 

- Тематски интернет страници,  
- 88 online портали за вести на повеќе јазици (МИА, 

Сител, Популарно) 
- професионални е - листи и мрежи (преку 800 лица) 
- промовиран преку социјалните медиуми Фејсбук 

(преку платена реклама)  и Твитер. 

 
За две недели беа собрани 583 одговорени 
прашалници од кои 71% од вкупниот број испитаници 
беа од Скопје, а останатите од 45 општини на 
Р.Македонија. 
 
Споредување на резултатите од ова истражување со 
претходно направена анализа на јавното мислење се 
покажа како значителен извор на информации за 
потребите на овој извештај. Анализата на одговорите 
на граѓаните ќе овозможи подобро да се дефинираат 
идните чекори за подобрување на начинот на 
комуникација на прашањата кои се однесуваат на 
климатските промени, со крајна цел да се подобри 
управувањето со климатските промени во Македонија. 
Резултатите покажуваат дека: 
- Зголемување од 10% на испитаници во последните 

две години, кои се добро информирани за 
причините, мерките за ублажување, како и начините 
да се прилагодатна климатските промени; 

- Исто како и во 2014 година, повеќе од половина од 
испитаниците го поврзуваат зголемениот интерес на 
медиумите за климатските промени со зголемување 
на фреквенцијата на екстремни временски настани; 

- Исто како и во 2014, граѓаните на Македонија не се 
целосно задоволни со придонесот на било која од 
предложените актери/ групи за борба против 
климатските промени. Овој резултат сугерира дека 
сите групи на актери од значење за борбата против 
климатските промени треба да ја засилат нивната 
агенда за комуникација на сите полиња; 

- 73% од учесниците наоѓаат информации во врска со 
климатските промени на интернет, 51% преку 
социјалните медиуми, а 50% на телевизија. Со ова се 
потврдува трендот забележан во извештајот од 2014 
година дека социјалните медиуми стануваат важен 
начин на информирање на климатските промени. 
Специјализираните интернет портали, се почесто се 
пријавуваат од страна на група на донесување на 
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одлуки. 
 

 
 
 
 
 

 
 

ИНОВАТИВНИ АКТИВНОСТИ 

Центарот за социјални иновации, по своето 
формирање во 2014г., стана катализатор на иновациите во државата, вклучувајќи ги и 
климатските промени. Основан со Факултетот за информатички науки и компјутерско 
инженерство и Програмата за развој на Обединетие нации (UNDP), има за цел да ја 
искористи техонологија до највисок можен степен за унапредување на човечкиот 
развој преку поттикнување на иновативни решенија за социјалните и економските 
проблеми.  

 

 

 

ПРИМЕР КАКО ДОБРАТА КОМУНИКАЦИЈА ВОДИ КОН УСПЕХ 
 
Во рамките на подготовките за Конференцијата за 
климатските промени во Париз (СОР 21), Македонија ги 
поднесе своите Национални придонеси кон климатските 
придонеси (INDC) во август 2015 година, и тоа како 23 земја 
во светот. Развивањето на документот не подразбираше 
само преземање на одговорни стручни технички анализи во 
тесна временска рамка и со ограничени средства, туку и 
справување со предизвикот на комуникација со 
носителите на одлуки и други заинтересирани страни за 
конкретните последици од предложените акции во INDC.  
Од тука произлегува и една од најважните лекции 
научени во текот на подготовката на овој документ -  
важноста на вклучувањето на граѓаните како активни 
учесници во текот на целиот процесот на подготовка 
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Меѓу многуте успешни приказни, 
на темата климатски промени се 
издвојуваат двата климатски 
предизвици #ОдТебеЗависи (во 
2015 и 2016), апликацијата Патувај 
зелено и серијата TEDx настани. 
 

TEDXSALON НАСТАНИ 
 
Серија од 12 TEDxSalon настани (официјално TED лиценцирани и независно 
организирани)беа реализирани во 2015 и 2016 година. На нив присуствуваа околу 400 луѓе од 
двојно поголем број на пријавени (главно млади луѓе, но и од научната фела, приватниот 

сектор и државните институции). 
Работилницата: „ Климатските промени: Што ќе 
остави оваа генерација зад себе?“ беше посебно 
ориентирана кон проблематиката на климатски 
промени.  
И постои ли подобар начин да се поттикне 
дискусија од организирање на локален 
TEDxSalon настан, на кој зборуваат реномирани 
клучни говорници во комбинација со локалниот 
приста

п на експерти-гости и ентузијасти за климата. 
Настанот беше мошне успешен (оценет со 
максимална оценка од учесниците) следен со 
континуирана поддршка и комуникација со 
локалните партнери и учесници во градењето на 
идните проектни активности поврзани со климатски 
промени.  
Клучни партнери на настанот:          
- UNDP MK, -Social Innovation Hub, Business Academy Smilevski - BAS, SmartUp 
Фејсбук: 
TEDxBASSalon: “Climate change: What will this generation leave behind?” 
Твитер: #tedxbassalon 
 

Our Stories on Climate Change: 

 

 
 

Локални партнери: 18 
Посетители на настанот за клима: 30  
Број на апликанти за настанот за клима: 41 
Вид: Салонски настан – неформален, во 
просторија, интерактивна дискусија, отворени 
прашања за секого, околу темата на дебатата и 
едуцирање на сите.  

10 K досег 
2000 прегледи 
340 ангажирање 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2 - ГРАД 
Знаење и свест, капацитет и 
проактивен однос кон 
влијанието на и ранливоста 
од климатските промени на 
градот *  
 
* Градот/општината –Знаење и 
свесност, капацитет и проактивен 
став за влијанието на иранливоста 
од климатските промени на 
градот* 
 

ГРАДОВИТЕ СЕ РЕШЕНИЕ ЗА 
КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 
Евидентно е дека во областа на ублажување на и адаптација кон климатските промени 
на локално ниво е постигнат виден напредок. Тоа е резултат на позачестени екстремни 
временски непогоди кои го покажуваат лицето на промените на климата и нивното 
влијание врз ранливоста на градот/општината, на изработени национални документи 
кои ја даваат правната и стратешката рамка за преземање на акции за клима,  но и на 
поквалитетно информирање на јавноста и почести и иновативни кампањи кои го 
подобрија разбирањето на процесите и го свртеа вниманието кон важноста на 
преземање на навремени планирани акции за клима. Од друга страна 
градовите/општините стануваат свесни дека влијанијата на климатските промени и 
последиците од нив најмногу се чувстуваат на локално ниво и дека добрата 
комуникација на процесите и информациите собрани на локално ниво се неопходни за 
создавање на добри и применливи државни политики. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ЦЕЛ 2 

1. ЗНАЕЊЕ И СВЕСТ ЗА ВЛИЈАНИЈАТА НА 
ПРОМЕНИТЕ ВО КЛИМАТА ВРЗ ГРАДОТ И ВРЗ 
НЕГОВАТА РАНЛИВОСТ 

2. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТОТ ЗА 
РАЗВИВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА  
ЛОКАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА КЛИМАТА: 
НАМАЛУВАЊЕТO НА ВЛИЈАНИЕТО И НА 
РАНЛИВОСТА ОД КЛИМАТА НА ЛОКАЛНО 
НИВО 

3. РАЗВИВАЊЕ НА ПРОАКТИВЕН ОДНОС  ЗА 
ВАЖНОСТА НА  КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО 
ОПШТИНСКИТЕ ПРОЦЕСИ 

 

Проектот за општински стратегии за климатски 
промени на УСАИД  (2012-2016г)е спроведуван  
од Милиеуконтакт –Македонија и со  него  се 
опфатени 10 општини:  Богданци, Теарце, 
Боговиње, Маврово-Ростуше, Пехчево, Виница, 
Студеничани, Кривогаштни, Делчево и Прилеп.  
Проектот има три целини : 
1. Изработка на Локална стратегија за климатски 
промени за секоја од општините пооделно; 
2. Силна едукативно - промотивна камања во 
секоја од општините пооделно и 
3. Реализација на детектирани ургентни акции 
за клима во секоја од опфатените општини  
 

Печатен весник за климатски промени „ Климатски 
новости“ е изработен во 3000 примероци за 
потребите на втората кампања   “Од нас зависи ” и 
е подготвен за специфичните потреби на 
таргетираните општини 
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА ГРАДОТ 
 
Во извештајниот перид, во државава, во  однос на преземање на акции за клима, на 
ниво на град/општина низ кои се имплементираа препораките на Комуникациската 
стратегија и Акцискиот план за климатски промени се случија две капитални работи: 
реализација на Проектот за локални стратегии за климатски промени на УСАИД (2012-
2016) спроведуван од Милиеуконтакт –Македонија и проектот за изработка на 
Стратегија за климатски промени „Отпорно Скопје“  на Град Скопје, спроведуван од 
УНДП и Градот Скопје.  
 
Проект за локални стратегии за климатски промени  
При реализација на проектот за локалните 
стратегии за климатски промени во избраните 
градови/општини, делумно се реализираа 
активностите од  Комуникациската стратегија 
и Акцискиот план за климатски промени. 
Имено, низ самиот процес на изработка на 
стратегиите се применуваше  
партиципативниот  метод на креирање и 
имплементирање на локалните развојни 
стратегии и планови „Зелена агенда“ кој 
подразбира активно вклучување на сите 
засегнати сектори во локалната заедница, 
каде што се спроведува процесот. 
На тој начин се воспостави одличен систем на 
комуникација кој овозможи вклучување на 
сите релевантни актери од локалните 
заедници (општинската администрација, општинските, но и националинте авторитети, 
претставниците на локалните бизниси, НВО, граѓаните, медиумите) што всушност е 

ИНФОРМАТИВНИ КАМПАЊИ, ИНФО ЦЕНТРИ ЗА 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Зголемување на свеста и запознавање на граѓаните со 
можностите за подобрување на енергетската ефикасност 
и придобивките од тоа, преку инвестиции во 
информативни кампањи и отворање и работа на инфо 
центри во Скопје во времетраење од пет години, 
годишните емисии на CO2 би се намалиле кумулативно 
за 192 kt до 2020 година и 380 kt до 2030 година.  
 
И покрај тоа што за реализација на оваа мерка се 
потребни одредени инвестиции,  вкупните годишни 
трошоци се намалуваат како резултат на заштедите од 
овие мерки. Вкупните заштеди до 2020 година би биле 
околу 89 милиони евра, а до 2030 година би достигнале 
и до 156 милиони евра. 
(Стратегија за климатски промени – Отпорно Скопје) 

„Зелена агенда“ е партиципативен метод на 
креирање и имплементирање на локалните 
развојни стратегии и планови, со активно 
вклучување на различни сектори во 
локалната заедница, каде што се спроведува 
процесот.  
 
Процесот е отворен за сите оние кои се 
заинтересирани, без разлика дали се експерти 
или не, и се темели на ставот дека секој кој се 
залага за развој на својата заедница може да 
придонесе за успехот на процесот и неговиот 
резултат. 
 
Од тука, и процесот и резултатите 
потекнуваат од и се сопственост на 
локалното население. 
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еден од условите за изработка на добри и применливи стратешки документи кои 
овозможат зачувување и промоција на локалните вредности, услови за обезбедување 
на одржлив равој на заедницата,  на исплатливи долгорочни инвестиции и на 
отпорност на градот/општината на климатските промени.   
 
Комуникациски алатки на градовите/општините 
 

- Градење на партнерства помеѓу општините  
- Средби на градоначалници 
- Работни средби на сите засегнати страни во секоја од општините пооделно што 

подразбира присуство на градоначалници, вработени во општините, 
претставници на локални бизниси, граѓански здружанија и локално население 

- Работни групи - Три работни групи се 
формирани на секоја работна средба и 
истите беа директно инволвирани во 
подготовките на општинските стратегии 
за климатски промени,  во  развивањето 
на пилот-проекти и на ургентни акции. 
Присуството на гадоначалниците и 
претставниците на локалните медиуми на овие настани придонесоа за подобро 
комуницирање на процесите.  

- Јавни расправи за Стратешка оцена на влијание врз животната средина на 
Стратегиите за климатски промени  

- Размена на добри искуства од имплементираните ургентини акции во секоја од 
општините одделно  

- Јавна и медиумска промоција по нивното завршување.  
 
Придобивки  

- Во пракса се воспостави соодветна рамка на информирање, комуникација  и 
учество на сите важни чинители во локалните заедници; 

- Се воспостави добра комуникација и пренесување на искуствата и добри 
практики помеѓу општините; 

- Се овозможи континуирано информирање и развивање на проактивен став на  
јавноста. 
 

 
 
 
 

„Зелена агенда“ од комуникациски 
аспект  овозможува реализирање 
на Комуникациската стратегија и 
Акцискиот план за климатски 
промени.  
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Стратегија за климатски промени- Отпорно Скопје е одговор на предизвикот за здружена 
акција за зголемување на отпорноста на градот кон климатските промени. Поаѓајќи од  
надлежностите на Градот Скопје и општините што се наоѓаат на подрачјето на Град Скопје, 
оцената на потенцијалот за намалување на емисиите на стакленички гасови, оцената на 
ранливоста на различни сектори, но исто така и следејќи соодветни добри примери и 
практики, го трасира патот со мерки и акции во следните десетина години за градење 
капацитети за урбана отпорност и справување со климатските промени. 
 
 
 
 

Стратегија за климатски промени - Отпорно Скопје  
 
Бидејќи во градот Скопје и десетте општини што се наоѓаат на подрачјето на Градот 
живее 1/3 од населението воРепублика Македонија, и земајќи предвид дека 
напливотна население од Регионот ипошироко создава многу големидневни 
миграции,  обезбедувањето на широкоучество на сите релевантничинители при 
изработката на Стратегијата заклиматски промени  - ОтпорноСкопје (СОС)беше 
вистински предизвик. Низ самиот процес на изработка на документот се одржаа околу 
20 работилници/настани и голем број на координативнисостаноци со различни 
целнигрупи при што се опфатија гледиштата наповеќе од 600 жители. Oпфатени се 
гледишта не само на експерти или на администрацијата на Град Скопје, туку и на 
администрацијата од сите општини во градот, претставниците на различни владини 
институции, на приватениот сектор, граѓанските здруженија и асоцијации, ученици, 
граѓани, академски сектор. На тој начин се овозможи нивните гледишта да бидат 
инкорпорирани во Стратегијата, но и нивните приоритети да бидат земени предвид 
при приоритизација на мерките од акциониот план. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ВОДИМЕ СО ПРИМЕР ЦЕНТАР ЗА ИНОВАЦИИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
Во 2016 година е отворен првиот Центар за иновации на Град Скопје со поддршка на 
УНДП и Владите на Турција и на Словачка. Овој центар им овозможува на граѓаните и 
на локалната администрација заедно да работат на дизајнирање, прототипирање и 
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тестирање нови јавни услуги и производи, со цел решавање на постојните предизвици 
во полето на заштита на животната средина и зголемување на урбаната отпорност. 
Активното вклучување на граѓаните и граѓанските организации и поддршката од 
меѓународни и домашни експерти во користењето на најмодерните методологии од 
светот на иновациите (какви што се, на пример, Design thinking и big data), ќе доведе до 
создавање поинформирани политики  и поквалитетни услуги што ќе бидат достапни за 
сите. 
 
FORESIGHT EXPLORER 
 
При изработката на СОС повторно беше употребена нова иновативна алатка Форсајт 
експлорер (Foresight eXplorer).  Имено, во своите напори за поттикнување на активно 
учество на сите засегнати страни во процесот наподготовкана оваа Стратегија, УНДП ја 

адаптираше оваа основа на 
современа методологија 
за “предвидување” на иднината.  
Предвидувањето е вроден човечки 
капацитет така што, во 
организациска смисла, сите 
засегнати страни се способни за 
стратешко размислување, а не само 
експерти, граѓанските организации 
и административни работници. 

Оваа алатка се искористи за генерирање 
на нови перцепции на широк спектар на 
чинители на територијата на Град 
Скопје, од општинската 
администрација до  граѓанскиот сектор и 
ученици од сите градски средни 
училишта,  во идентификација на 
најранливите сектори кон климатските 
промени и како последица на тоа, 
во одредување на приоритетите 
и идентификација на можните мерки 
за адаптација и зголемување на урбаната 
отпорност. Таквата демократизација и 
децентрализација на напорите на 
планирање овозможи Стратегијата, покрај 
стручни анализи, да ги одрази 
перцепциите на самите жители на 
Градот во врска со климатските промени .  
 

 

 

Организирани Форсајт работилници:  
    10 работилници за Град Скопје и  општините во Градот; 
     2 работилиници за ученици од средни училишта; 
     1 работилница за експерт. 
 
Вкупно се опфатени околу 300 граѓани во 56 работни групи 
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РАЗВИВАЊЕ НА ПРОАКТИВЕН ОДНОС  ЗА ВАЖНОСТА НА  КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 
 
Проактивен однос кон климатските промени на ниво на градот/општините се 
развиваше низ голем број на иновативни активности со кои се мотивираа различните 
таргетирани групи да размислуваат, да ги кажуваат нивните предлози, а во исто време 
се овозможи тие предлози да бидат слушнати и најдобрите да бидат применти. 
 
 
ПРВ КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК 
 
Сосема нов и иновативен пристап во развивање на проактивниот однос на граѓаните и 
на заедниците се разви со објавувањето на Првиот климатски предизвик (2014г.) и 
Вториот климатски предизвик (2016г.) 
Во 2014 година УНДП, УСАИД, Амбасадата на Шведска во Македонија и МЖСПП 
заеднички го започнаа овој сосема различен проект. И покрај тоа што постоеше 
зголемен експертски консензус за климатските промени, партнерите сака да ги вклучат 

и граѓаните. Преку 130  
различни идеи беа поднесени 
како одговор напредизвикот 
со кој се  бараа  паметни и 
иновативни предлози за 

намалување на влијанието на луѓето врз 
климатските промени и за зголемување на урбаната 
отпорност кон климатските промени. 
Победничката идеја „паметни влошки“ овозможи 
кондурите да генерираат мала количина на 
електрична енергија додека тие што ги носат се 
движат. Видеото за климатски промени стана 
вирално со повеќе од 80 000 прегледи за само 
неколку дена од кога е пуштено. Многу нови играчи 
се приклучија на играта (беше мобилизиран 
дополнителен фонд од околу 70,000 долари) и 
започна лавина на иновативни настани кои 
придонесоа за подигање на свеста на медиумите и 
граѓаните. 
 
Велосипед на паркинг ги збуни скопјани 

 

Методологија на кампот за 
социјани иновации: 

•  Традиционални медиуми 
•  Социјални мрежи 
•  Интерактивни рабоилници (ITCH) 
•  Настани за изработка на прото 
типови   

Интерактивни работилници 
•    5 града 
•    Учество на повеќе од 100 
граѓани 

 Над 50 информации во печатени и    
 електронски медиуми за Климатскиот 
камп  
Бројки зад предизвикот 
•    2 месечна кампања со вклучени  
          славни личности  
•    Голем интерс на социјалните 
медиуми 
•     Преку 200 написи во медиуми 
•     Преку 30,000 посетители на веб  
       страницата www.odtebezavisi.mk 
•      130 апликации 
•      10 финалисти 
•      2 победника 
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Кака се помага на својот град – водителот                                 Шишиња со резерви чист воздух 
 Марко Новевски со вентилатор го чисти                                     викендов се делеа на врвот на Водно     
 скопскиот воздух! 

                             
 
 

ВТОР КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК – ТВОЈОТ ГРАД ПАК ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ  
 
Овој предизвик беше повеќе фокусиран на урбаната отпорност кон климатските 
промени, концентрирајќи се на прашањата за енергијата, отпадот, транспортот и 
зелените површини. Локалните власти беа подлабоко ангажирани и подготвени да ја 
поддржат најдобрата било да станува збор за добивање на дозволи, на лиценци или 
за промена на политиката. А се вклучија и поголем број на инвеститори, давајќи 
поддршка во предизвикот да се најдат повеќе идеи да инвестираат во себе. 

 

 

Проектите што влегоа во потесниот избор беа претставени на завршната работилница 
чија намера беше не само едноставно да ги открие најдобрите проекти, туку да 
овозможи избраните да бидат развиени најдобро што може. Во текот на денот,  
младите иноватори и претприемачи со „зелени идеи“  имаа прилика да комуницираат 
со креаторите на политики, инвеститорите и експертите, процес за кој што доколку 
самите го реализираа требаше да потрошат и по неколку месеци. Градоначалникот на 
вакви настани најчесто  доаѓа за да зборува, а не за да слуша. Но, на овој настан 
Градоначалникот на Скопје остана со 
часови, следејќи ја дискусијата  и 
процесите на изработка на прототипови 
кои зрачеа со многу енергија и можности. 
Решението за „паметно рециклирање“  - 
ReBot, од овој климатски предизвик, го 
восхити жирито со страсна и инспиративна 
презентација на иновативно решение за 
рециклирање и сортирање на пластичен 
отпад.  Тимот се чувствуваше „важно и 

Зошто предизвикот е оценет како успешен 
- Поголем квалитет на примени идеи 

(од вкупно 68, 28  влегоа во поширок избор,  
споредено со 2015 кога од вкупно 129,  
повторно 28 беа во поширок избор) 

- Природата на идеите и степенот  на зрелост;  
- Квалитетот на 9-те идеи на финалистите  
развиени во решенија; 
- Број на заинтересираните приватни компании 
(33 ментори им помагаа на 9-те тимови во текот на викенд- 
камповите). 

Втор климатски предизвик 
Повеќе од 120 медиумски написи и 
досег од преку  50 000 корисници 
на социјалните мрежи 
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мотивирано“ и сега ги има сите потребни ресурси да „ги натера луѓето да 
рециклираат“. 
 

 

 

ШТО УШТЕ СЕ РАБОТИ 
Предизвик за сите граѓани: Кој е најдобриот начин за да поминеш „зелен ден“ во Скопје 
Под мотото на годинашнава Европска недела на мобилност „Паметна мобилност. Силна 
економија.“ Градот Скопје во соработка со МЖСПП и УНДП објави предизвик за сите граѓани, 
повикувајќи ги да пратат идеи за најдобриот начин 
како да поминеш  „зелен“ и „carbon-free“ ден во 
Скопје. Главната цел на предизвикот беше да ги 
охрабри граѓаните на најголемата урбана средина во 
државата да преземат иницијатива и активно да 
учествуваат во равивањето на подобри решенија за 
движење во урбаната средина кои што ќе го 
направат градот поотпорен на климатските промени 
и во исто време ќе допринесат за зајакнување на 
локалната економија.  
Најдобрата идеја е наградена со велосипед на 
склопување кој совршено се вклопуваат во урбаниот 
начин на живот и кратко видео на „Еден поинаков 
 зелен ден во Скопје“.  
 
Изработка и подготовка за употреба на софтверот ЕМИ (Мониторинг на емисии во 
индустријата) 

ЕМИ софтверот беше подготвен со широк консултативен 
процес и  учество на претставници од секторот индустрија, 
како и обука за негово користење. Преку 5 работилници и 
две тренинг сесии, се обезбеди активно учество на околу 
сите релевантни индустриски инсталации во државата 
(околу 50). 
  
 
 
 
 

Со “Phone charging shoes? 
Toto, we are not in Kansas 
anymore ” и “Social 
innovation labs: Game 
changers in developing 
countries?”  единствено 
УНДП Македонија има 
две од 10 најчитани блога 
на веб сајтот на УНДП за 
Евроазија во 2015г.  
 

Правила за учество:  
• Биди иновативен 
• Размислувај„зелено“, размислувај 

паметно 
• Употреби ја постоечката урбана 

транспортна  инфраструктура 
• Користи  паметни транспортни 

решенија 
• Користење на автомобил не е 

дозволено  
Исклучок: хибрид/електрично возило 
Потсетување: Не заборавај храна и 
освежување 
 

Базата на податоци добиена со користење на ЕМИ софтверот ќе ги 
обезбеди главните влезни параметри неопходни за известување 
на државата потписник согласно три меѓународни конвенции. 
Развојот на овој софтвер има за цел да им обезбеди единствена 
on-line форма која номинираните претставници од индустриите ќе 
ги  пополнуваат само еднаш годишно, наместо да одговараат на 
голем број прашалници поединечно пополнувани повеќе пати во 
годината.  
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3 – РАБОТНО 
МЕСТО 
 
Знаење и свесност, капацитет и  
проактивен став за влијанието на 
и ранливоста од климатските 
промени на работното место* 
 
*На работното место - извршни 
директори, бизнис менаџери и 
менаџери за набавка,                                           
шефови на одделение 

 

КЛИМАТСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ТЕСТ ЗА БИЗНИСИТЕ 
Инкорпорирањето на мерки за ублажување и адаптација кон климатските промени на 
работното место и во бизнисите се повеќе станува пракса при изработка на 
стратешките развојни планови како на малите и средни, така и на големите 
претпријатија и тоа во сите економски сектори - услуга, производство и земјоделство. 
Голем број на мерки што бизнис заедницата ги прифаќа и применува, било да станува 
збор за енергетска ефикасност, користење на најдобри достапни техники, заштеда на 
ресури, користење на алтернативни извори на енергија, еколошки набавки, отварање 
на зелени работни места и слично, се се поевидентни и присутни. Но, што се однесува 
до комуникацискиот дел можеме да констатираме дека достапноста на интегрирани 
информации, со видлив бенефит од нивната примена што би послужил како пример за 
добра практика сеуште не е на задоволително ниво.  
 

КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ И СТАРТАП ЗАЕДНИЦАТА 
Стартап бизнисите се нова иновативна категорија која во Македонија се 
актуелизираше во последните три години. Стартап заедницата не е доволно 
информирана за последиците од климатските промени и поради самата 
неинформираност, основачите на овие компании, не вклучуваат мерки за борба со 
климатските промени во нивните бизнис планови.  
 
Освен тимовите кои учествуваа со наменски бизнис идеи на климатскиот предизвик, 
останатите не се вклучени до сега. За таа цел во наредниот период експертите за 
климатски промени треба да остварат средби со претставници од стартап заедницата, 
за да креираат иновативни алатки кои ќе бидат вклучени во акцискиот план, со цел 
подигнување на свеста и можности за соработка. 

ЦЕЛ 3 

1. ЗНАЕЊЕ И СВЕСТ ЗА КЛИМАТСКИТЕ 
АСПЕКТИТЕ ПОВРЗАНИ СО БИЗНИСИ 

2. КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИИ 
ПОВРЗАНИ СО КЛИМАТА НА НИВО НА 
КОМПАНИЈА 

3. НЕГУВАЊЕ НА ПРОАКТИВЕН ОДНОС ЗА 
ПРЕДВИДУВАЊЕ НА И ПОСТАПУВАЊЕ СО 
КЛИМАТСКИТЕ РИЗИЦИ СО ЦЕЛ ДА СЕ 
ЗГОЛЕМИ ОТПОРНОСТА И ЕФИКАСНОСТА 
НА БИЗНИСОТ 
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ДОБРИ ПРИМЕРИ 
Но, забележан е тренд на се поголеми кредитни поволности за енергетски ефикасни 
проекти вклучитено и на компаниите што гоотвaра патот на се подобрата бизнис 
комуникација. Добар пример е веб страница на WeBSEFF која е достапна и на 
македонски јазик . 
 

 
Успешни примери од државава се објавени на веб сајтотзаедно со позитивните  
примери од Западен Балкан. Меѓу нив се: 
Алкалоид                                                                 Киро Дандаро 
 

 
 
МХЕ Кажани 

 
 
И на интерактивната мапа на WeBSEFF се наоѓаат и податоци од македонските 
компании(мапата е добар пример за комуникациска бизнис платформа) 
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И преку кредитни акции на некои домашни банки се развива знаењето и свеста 
заповрзаноста на  климатските аспектите со бизнисите 
 

 
 
Размена на искуства за 
добри практики од 
областа на климатските 
промени релевантни за 
бизнисите и 
претпријатијата 
 
Во рамките на Европската недела на мобилност 2016 која традиционално се оддржува 
од 16-22 септември беше организиран отворен форум насловен „Паметна мобилност, 
силна економија“-практични примери од Скопје. Организатори на настанот беа 
МЖСПП, Град Скопје, УНДП со поддршка од Европската делегација во Македонија. 
Форумот беше одлична можност  да се обезбеди присуство на претставници на 
различни стопански дејности, на научната фела, НВО-и локални самоуправи, големи 
компании на едно место и преку презентации на добри практики  и искуства да се 
презентира и да се развие дискусија како со користење на  паметни урбани 
транспортни решенија може да развиваат сопствените бизниси, да се отвараат нови 
зелени работни места, да се остварат дополнитени приходи, а при тоа да се зачува 

животната средина и во крајна 
линија здравјето на вработените, но 
и сопственото здравје. 

 
 

 

Кампњата во 2016 година беше 
спроведена во2427градови 
од вкупно51држава 

 

ПРЕКУ 60-ТИНА ГОСТИ ОД:  
Државни и јавни институции, Стопански комори , 
ЈСП, локални бизниси, автомобилски компании што 
продаваат хибридни/електрични возила,  тур-
оператори, винарии , угостителски објекти,  научни 
работници, факултети, НВО и медиуми.. 

9 ПАНЕЛИСТИ НА ТЕМИ: 
-  Нови транспортни решенија- градот,  
- Развој на зелени урбани коридори,-  
- Развивање на локалната економија и отварање  
на зелени работни места (Деливериман и Еко  
пошта) 
-  Мотивирање на вработените – примерот на Усје 
- Прокредит Банка искуства од користење на  

електричните автомобили и активности во областа 
на енергетска ефикасност 

- Хибридни /електрични возила –сон или  
реалност за граѓаните? – Тојота 
- Нови урбани транспортни решенија,  
директно влијае врз развитокот на ИТ  
секторот 
- Улогата на медиумите 
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https://www.facebook.com/evropska.nedela.na.mobilnost.MK/posts/1278084938899185
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ДОБРИ ПРИМЕРИ ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ПРОАКТИВЕН ОДНОС  И ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА АДАПТАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 
 
Ако се сложиме дека и земјоделието спаѓа во групата на мали и средни бизниси, со 
задоволство можеме да кажеме дека одличен пример за добро осмислена, практично 
применета и со видлив бенефит кампања е спроведена во рамките на Проектот на 
УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските 
промени која имаше за цел  да ги промовира адаптивните 
земјоделски практики и да ја зголеми свеста на земјоделските производители, но и на 
целокупната јавност за предизвиците и ефектите од климатските промени во 
земјоделскиот сектор во Република Македонија. 
Кампањатa наречена Караван за климатски промени, се реализираше во две фази со 
вкупно 6 постојки во рурални средини во државава. Со кампањата се допре до 
руралните заедници, се едуцираа земјоделците и другите граѓани за очекуваните 
ефекти од климатските промени, се 
запознаа со стратегиите за акција за 
адаптирање на овие ефекти и се 
потенцираше важноста на проактивниот  
став на локалната заедница кон нив.  
Наградувањето на посетители со голем 
број на промотивни материјали 
(брендирани капи за сонце, ракавици за 
работа, маици, јакни за дожд итн.) го 
привлече вниманието и на овие кои не 
беа директно инволвирани.  

 
 

Пролетна акција 
- Вкупниот број на учесници во наградувањето - 724,  
   од кои 439 машки и 285 женски 
- Вкупна посетеност-  над 1.000 луѓе 
 
Есенска акција 
- 4 рурални средини 
- Вкупниот број учесници- 383, од кои 318 машки и  
   65 женски учесници 
- Вкупна посетеност над 500 лица 

 
ГРАЃАНИТЕ СЕ НАЈМАЛКУ 
ИНФОРМИРАНИ ЗА НАЧИНИТЕ 
КАКО ДА СЕ ПРИЛАГОДАТ НА 
КЛИМАТСКИТЕ 
ПРОМЕНИ.ПТРЕБНИ СЕ 
ПОЗАСИЛЕНИ  НАПОРИ И 
ВНИМАНИЕ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ 
НА НАЈДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА 
АДАПТАЦИЈА И ЗА ПОДДРШКА 
НА РАЗВОЈОТ НА ПОСЕБНИ 
МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЈА. 
 
AНКЕТА ЗА КЛИМАТСКИ 
ПРОМЕНИ  

  

 
ПРИМЕР КАКО ДОБРАТА КОМУНИКАЦИЈА ВОДИ КОН УСПЕХ 
Како резултат на проектните активности за обука и спроведување 
на адаптивните мерки за климатски промени во овоштарниците, 
млад земјоделец од селото Добрашинци  донесе одлука да ја 
организира неговата јаболкова градина во согласност со 
предложените адаптивни мерки кон климатските промени од 
проектот ACCA. Со поддршка од страна на советник на National 
Education Association (НЕА) од Струмичко, се обрати за поддршка до 
Националната програма за рурален развој за млади фармери и 
беше одобрена финансиска поддршка од околу € 10,000.00 (75% од 
Владата, 25% земјоделец) за набавка и монтажа на УВ мрежи, 
мелница и дополнителна опрема. Во мај, Мрежата за рурален 
развој беше во посета на фармерот,  ја забележаа неговата изјава и 
ги посетија овоштарниците опфатени со UV мрежите. Оваа успешна 
приказна беше спакувана во видео материјал на три јазици 
(македонски, албански и англиски јазик) и понатаму ќе се сподели 
со други земјоделци со цел да ги мотивира даго прилагодат 
нивното производство кон климатските промени. 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4 - 
ДОМАЌИНСТВА 

 
Знаење и свесност, капацитет и 
проактивен став за влијанието 
на и ранливоста од климатските 
промени на домаќинствата* 
 
*Во домаќинствата - сегашни и 
потенцијални глави на семејството (и 
не-семејни, на пр. индивидуални или 
колективни) домаќинства 

СЕ ПОЧНУВА ОД ДОМОТ 
 
Мулти медиумска кампања и ангажирање на популарни лица 
Комуникациската стратегија и Акцискиот план за климатски промени  ги детектираше 
домаќинствата како мошне важна таргетна група. Во домаќинствата, граѓаните  
секојдневно, на различни начини се справуваат 
со прашањата поврзани со климатските 
промени  преку одлуките кои ги прават во 
текот на купувањето, преку пошироките 
потрошувачки практики, вклучувајќи и 
користење на ресурси (на пример, енергија  
вода), преку создавање и постапување со 
отпадот (рециклирање), но и преку различни 
навики во секојдневното урбано живеење.  
 
Активостите од Акцискиот план за климатски 
промени предвидени за оваа таргетна група се 
речиси целосно реализирани. Посебен 
напредок е забележан во делот на 
организарање на мулти медиумски кампањи 
при што посебен акцент е ставен на семејните 
домаќинства чии членови се на возраст од 15 
до 55 години.  
Од причина што мултимедијалните кампањи и активностите со кои се влијае на 
зголемувањето на свеста, знаењето и развивањето на проактивенза однос за 
намалување на влијанието на и ранливоста на домаќинствата од климатските промени 
се многубројни во овој Извештај ќе се обидеме да ги издвоиме само оние кои се 
најоригинални, пионерски или најсеопфатни.  

 
 
 

ЦЕЛ 4 

1. ЗНАЕЊЕ И СВЕСНОСТ НА ДОМАЌИНСТВОТО ЗА 
ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

2. КАПАЦИТЕТ НА ДОМАЌИНСТВАТА ДА ГИ 
ПРЕПОЗНААТ, ПРОМЕНАТ И ДА ГИ РАЗВИЈАТ 
ПОСТОЕЧКИТЕ И НОВИТЕ РУТИНИ КОИ ЌЕ ГО 
НАМАЛАТ ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ И РАНЛИВОСТА 
НА ДОМАЌИНСТВО И НА ЗАЕДНИЦАТА ОД 
КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

3. ПРОАКТИВЕН ОДНОС ПРЕКУ КОЈ 
ОДРЖЛИВОТО ЖИВЕЕЊЕ СТАНУВА ПРИНЦИП 
ВРЗ КОЈ СЕ БАЗИРААТ НАВИКИТЕ ВО 
ДОМАЌИНСТВОТО 

ГРАЃАНИТЕ СЕ СЕ’ 
ПОВЕЌЕ 
МОТИВИРАНИ ДА 
ПРОДОЛЖАТ ПО 
ПАТОТ НА ПОВЕЌЕ 
ЕКОЛОШКИ 
ПРИФАТЛИВОТО 
ОДНЕСУВАЊЕ, 
 ГЛАВЕН МОТИВ - 
ЖЕЛБАТА ДА 
ЖИВЕАТ ВО 
ЗДРАВА И ЧИСТА 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА. 
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ДОБРИ ПРИМЕРИ 
 
Мулти медиумска кампања реализирана како дел од проектот за локални стратегии 
 за климатски промени на  УСАИД 

 
Година 2014 
Локации:Кривогаштани, Теарце, Богданци, Пехчево 
Теми: Што се климатски промени? 
Кои се ефектите од климатските промени?, 
Какви  акции за ублажување треба да се преземат? 
Што можам јас, какооединец, направам? 
Градоначалниците на општините беа присутни на секој поединечен настан и 
придонесоа кон популаризација на кампањата. Секој од нив имаше телевизиски 
интервјуа со локалните и регионалните телевизии со што се даде поголемо значење на 
и препознатливост на кампањата. 

 

Година 2015 
Прв младински летен камп за климатски промени во Струга (август) 

Време на траење: 7 дена 

Учесници: млади луѓе на возраст од 15-17 години од 10 општини во кои се 
имплементирал проектот (Теарце, Богданци, Кривогаштани, Пехчево, Боговиње, 
Виница, Студеничани, Маврово – Ростуше, Прилеп и Делчево). 

Резултат: Учесниците на кампот се првите млади лидери во пренесување на  
новостекнатото знаење и искуство за климатските промени на другите членови на 
локалните  заедници , но и домаќинствата во кои живеат. Тие помогнат да се зголеми 
јавната свест за начините за справување со климатските промени на локално ниво. 
Медиумска промоција: Настанот е претставен и промовиран преку веб-страницата на 
МКМ, www.mkm.mk, а на повеќе од 15 веб портали  беше објавен напис  за летниот 
камп. 
 
 

 На Фејсбук страницата на МКМ информацијата 
за летниот камп ја прочитале околу 3600 луѓе. 
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„Од нас зависи“- Кампања за подигање на јавна свест за климатските промени 
(октомври-ноември) 

Време на траење: пет викенди 
Место на одржување: 10-те  општини во кои се спроведувал  проектот 
Опсег: Опфатени се во просек по  280  жители на секоја општина 
Порака на Кампањата: „Климатските промени и загадувањето на животната средина 
се во голема мера резултат на човековото однесување и преку индивидуални напори, 
можеме да ги намалиме глобалните закани од климатски промени да им помогнеме 
на нашите локални заедници“. 
Популарни личности: Жарко Димитриоски – ток шоу „Еден на еден“, Бранко 
Огњановски- член на поранешната „К-15“, Нертила Дика од  АЛСАТ-М  
Еко-Караван- Уникатна, атрактивна училница на  тркала (со истакнување на уникатните 
карактеристики на соларна енергија за „зелениот  камион“  како дел од кампањата, 
пред локалното население беше потенцирана потребата од преземање на активности 
кои ќе ја поддржат чистата енергија и намалувањето на загадување од јаглерод).  
 

 
Промотивни материјали: Покрај постери и маици, беа поделени и 2000 флаери 
направени од биоразградлив материјал во кој се вметнати семиња од градинарски 
растенија.   
 

 
Медиумска промоција: Прилози за настаните со изјави на авторитети беа пренесени 
на: 3 национални телевизии (МТВ 1, СИТЕЛ ТВ, КАНАЛ 5)и на 11 локални телевизиски 
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станици, а околу 90 новинарски текстови беа објавени наречиси сите веб портали на 
Македонски, Албански и на Англиски јазик.  

На Фејсбук страницата на МКМ беа објавени околу 45 поста од 10-те локални настани 
што во просек допреле до  953 луѓе по објава и максимален досег на постот до 4569 
луѓе по пост.   
Кампањата е промовирана и на ФБ страницта на УСАИД и на Твитер профилот на Н.Е. 
Џејмс Бејли амбасадорот на САД во Македонија. 
 

 

 

 

Година 2016  
Промоција преку социјални медиуми 
10 видео записи од  Првиот летен младински камп за Климатски промени и на 
Кампањата за подигање на јавна свест „Од нас зависи“, се промовирани преку веб 
страницата и ФБ профилот на МКМ, како и преку јутјуб каналот на МКМ.  
 
Втор летен младински камп за климатски промени во Струга (август) 
Главна цел: Градење на капацитети, едукација и мобилизирање на млади лидери за  
ефикасен придонес за адаптација и ублажување на климатските промени и 
промовирање на одржлив развој на локално ниво. 
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Втора кампања за подигање на јавна свест за климатските промени „Климата се 
менува, Од нас зависи“- (септември) 
 
Сите настани кампања беа одржани на пазарните денови и на отворено - пред 
локалните зелените пазари или во централниот општински плоштади со цел да се 
постигне колку што е можно локалната публика во целните региони. 
За потребите на Кампањата осмислени се 20 различни проактивни пораки што се 
однесуваат на климатските промени 
 

 
 

 
 
Многу локални кафулиња и ресторани се приклучија во промотивната кампања, каде 
што преку специјално дизајнирани промотивни материјали, локалните посетители се 
поттикнуваа на размислувања за важноста на човечкиот фактор во надминување на 
предизвиците од климатските промени. 
Едукативни и промотивни материјали специјално се дизајнирани и произведени на 
македонски и на албански јазик. 
 

 
 
Пораки беа објавувани како "Совети за климатски промени на денот“ на Фејсбук  
страницата на УСАИД во Македонија и на МКМ за натамошно промовирање на 
кампањата и за поттикнување на  индивидуалните напори да се дејствува врз климата. 
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Според мониторингот на Фејсбук, десет "Совети за климатски промени на денот“ имаа 
вкупен дофат од 10.569 луѓе.  
 
КАМПАЊА НА ЕВН ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СВЕСТА КАЈ ПОТРОШУВАЧКИТЕ 
ДОМАЌИНСТВА 
 
Најголема и најуспешна кампања спроведена во државава која е директно насочено 
кон развивање на проактивен однос кај домаќинствата е кампањата на ЕВН нарешена 
„Енергетска математика“. 
 
ЕНЕРГЕТСКА МАТЕМАТИКА -Енергетска ефикасност во домаќинствата во фокусот на 
ЕВН 
Енергетската математика  има за цел да им покаже на корисниците колку и како тие 
всушност ја трошат енергијата, и како, преку менување на навики и мали инвестиции 
возможни се големи заштеди на електрична енергија во домаќинствата. 

 
  ЕНЕРГЕТСКА АЗБУКА достапна на Јутуб 
 

                                                                                           
Енергетска математика на Фејсбук 

 
  
Корисни совети на веб портал за ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ  
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https://www.youtube.com/user/energetskaazbuka
https://www.facebook.com/energetskamatematika.mk
http://energetskaefikasnost.info/
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https://www.evn.mk/Mediumi/Energetska-matematika.aspx�
http://energetskaefikasnost.info/zashteda-na-energija/�


Најголемиот дел од кампањите за подигање на свеста во однос на климатските 
промени  ги опфаќаат речиси сите целни групи детектирани во Комуникациската 
стратегија, па од таа причини можат да се споменат како 
добри примери во различни поглавија во Извештајот за 
напредок. Од тука, покрај гореспоментите кампањи кои се 
однесуваат за развивање на свеста и проактивниот однос кај 
домаќинствата повторно ќе ги споменеме и : Климатски 
предизвик - Твојот град Од Тебе зависи“; Втор климатски 
предизвик – Твојот град Пак Од Тебе Зависи; Конкурсот за 
најдобра фотографија „Capture Climate Change“ #ДелувајСега; 
Одбележување на Европската недела на мобилност;   Кампања 
за проектот на УСАИД за адаптација на на  земјоделството кон климатските промени и 
многу, многу други. 

ГЕНЕРАЛНИ ЗАКЛУЧОЦИ  
Извештајот за напредокот, генерално, покажа дека во сите четири стратешки цели е 
забележан напредок со тоа што во однос на првата стратешка цел-поставување на 
општа комуникациска рамка степенот на реализација е најголем. Во реализацијата на 
останатите стратешки цели, иако постои напредок, сепак генералниот впечаток е дека 
сеуште треба многу да се работи во  воспоставување на подобра координација на 
комуникациските активности и подобра достапност на информациите за различните 
општествени актери. Всушност и резултатите од електронските испитувања на 
перцепцијата на јавноста за климатските промени (особено второто истражување) 
покажа дека и покрај тоа што во изминатиов период се преземени многу побројни 
активности за справување со климатските промени од било кога порано, особено на 
локално ниво (10 општини изработија стратешки планови за климатски промени со 
повеќе од 10 имплементирани конкретни ургентни проекти, Градот Скопје ја изработи 
Стратегијата Отпорно Скопје, се спроведоа низ мерки за субвенционирање на 
енергетски ефикасни активности и сл.) сепак перцепцијата на јавноста е дека 
државните и локалните власти не прават доволно, додека повеќе ангажираност 
покажваат меѓународните организации и граѓанските здруженија. Оваа нелогичност 
укажува на недоволно, некоординирано или несоодветно информирање.  Исто така, 
евидентно е дека јавноста е заситена од бројни, парцијални и празни т.н. „бла, бла 
кампањи“ кои дефинитивно се минато свршено време. Искуството од реализираните 
камањски активности јасно покажува дека доаѓа ново време и дека доколку сакаме да 
постигнеме резултати, особено кај обичните граѓани, напорите треба да ги насочиме 
кон воведување на иновативни пристапи и иновации во активностите што планираме 
да ги реализираме. 

Извештајот за напредокот на Комуникациската стратегија и Акцискиот план, покажа 
недоволно развиен систем за мониторирање и собирање на податоци од 
мониторирање на реализацијата на комуникациските активности.  
Напоменуваме дека во извештајот и покрај ванредните напори да се соберат сите 
релевантни информации и податоци од сепак нема се`, а и неможе да има се`, но 
сепак сметаме дека има доволно за да се заокружи сликата за придонесот што 
комуницирањето на климатските акции го има кон достигнување на националните и 
глобаните цели за намалување на емисиите на стакленички гасови.    
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СЛЕДНИ ЧЕКОРИ 
 
ОПШТО: Генерално гледано, во следниот период, засегнатите страни треба да работат 
на подобра координација на комуникацијата на климатските акции, да го користат 
официјалниот веб портал http://klimatskipromeni.mk како појдовна точка за 
информирање, да го користат брендингот за препознатливост, да ги користат новите 
технологии за иновативни активности и да го подобрат системот за мониторирање на 
комуникациите. За таа цел би било добро да се користи посебен  софтвер, кој веќе се 
нуди на пазарот. 
 
ГРАД/ОПШТИНА: Што се однесува до градовите/општините тие како целина се повеќе 
ќе имаат клучна улога во справување со климатските промени и адаптацијата кон нив. 
За таа цел комуникациските активности генерално би требало да се насочнат на 
зајакнување на партнерските односи и во реплицирање на добрите практики од една 
во друга општина. Постоењето на една заедничка платформа за складирање на 
информации би било оптимално решение за воспоставување на добар, споредлив и 
комплексен извор на информации. Во наредниот период и понатаму се препорачува 
активно вклучување на жителите во изнаоѓање на паметни решенија за адаптација на 
градовите кон климатските промени со применување на иноватни начини за 
мотивирање за учество. На тој начин  не само што се подигнува свеста туку се влијае и 
на полесно развивање на позитивните урбани навики. 
 
РАБОТНО МЕСТО/БИЗНИСИ: Во следниот период, бизнисите кои успешно 
имплементирале стратегии поврзани со климата на ниво на компанија, треба да се 
промовираат како успешни примери. Во ера на дигитални и онлајн бизниси, важно е 
да се направи соработка со стартап заедницата за имплементирање на нови решенија. 
Во Европа веќе постојат хакатони каде, ИТ секторот работи за изнаоѓање решенија во 
земјоделскиот сектор. Да се искористат бизнис потенцијалите на традиционалиот и 
модерниот начин на бизнис. 
 
ДОМАЌИНСТВА: Навиките тешко се менуваат во домаќинствата, затоа треба да се 
следат успешните примери и со механизми за поттик, да се мотивираат членовите на 
домаќинствата да стануваат се посвесни за климатските промени и како тие можат да 
допринесат со справувањето.  
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http://klimatskipromeni.mk/


ДОБРИ ПРИМЕРИ ЗА ИНСПИРАЦИЈА 
 

ДОБРИ ПРИМЕРИ ВО НАШАТА ДРЖАВА 
 

Re-Bot: Машина која рециклира 
пластика и победникот на вториот 
климатски камп #ОдТебеЗависи како 
добитник на наградата од 10.000 
долари, ќе се потрудат да го направат 
рециклирањето забавно. Бидејќи 
населението нема навика да селектира 
и рециклира отпад, преку креативни 
методи ќе се мотивира да се смени оваа 
навика. 

 

ВозиМе.мк Македонски стартап кои 
пласира споделено возење преку 
интерактивната платформа. Споделена 
економија е нешто што е голем тренд во 
стартап светот, а вакви платформи за 
споделен превоз постојат во многу земји. 
Проблемот со возила во кои има само еден 
или два патника, од сега ќе може полесно 
да се реши и капацитетите во овој тип на 
превоз/сообраќај да бидат максимално 
искористени. 
 
 

СЕКОЈА СРЕДА, НА РАБОТА БЕЗ АВТОМОБИЛИ - 
иницијатива на Цементарница УСЈЕ која успешно се 
спроведува.  
• Приближно 200 автомобили на вработените тој ден 

не се користат;   
• Се остварува заштеда на приближно 300 литри 

гориво;  
• Се намалуваат емисиите на јаглерод диоксид за 

најмалку 1 тон.  
• За прочистување на таа количина на СО2  потребни се  

50 развиени дрва и една цела година. 
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http://rebot.mk/
http://www.vozime.mk/


Везе Шари/Електрошари:  
 
Во средината на 2013 година Везе Шари почна 
со градење на биогас централата Електро Шари, 
за производство на електрична енергија од 
кокошкино ѓубриво. Инвестицијата за 
компанијата е 5 милиони евра, моќноста на 
биогас централата е 999 киловати  и 
 производство од 7.950.000 киловат часови 
годишно.  
“Како домашна компанија инвестираме во 
иднината на Македонија. Ја приближуваме 
државата кон светските трендови – 
производство на електрична енергија од 
ѓубриво. Со пуштање во употреба на погонот за 
производство на струја, но и со сите останати 
инвестиции, всушност, ја развиваме локалната и 
државната економија.” – веб страница  
 

Општина Карпош: 
Општината Карпош е единствена општина во 
Република Македонија која на локално ниво 
воведе субвенционирање на енергетски 
ефикасни градби и примена на обновливи 
извори на енергија во системите за греење и 
ладење со повраток на средства од буџетот на 
Општината во износ од 15% до 20% од делот на 
комуналната такса. Во периодот 2012 до 2015 
година, од вкупно изградените 244 објекти, 117 
влегуваат во А+, А и Б класа, а од нив 68 објекти 
имаат вградено системи за греење и ладење со 
топлински пумпи. Со Стратегијата за развој на 
Општината до 2019 год и Програмите за 
Енергетска ефикасност (2008-2012 и 2013-2016) 
сите реконструирани објекти кои се во 
надлежност на Општината (вкупно 20 училишта 
и градинки, од кои веќе 14 се целосно 
реконструирани) треба да ги заменат котлите 
на нафта со центрлани системи за греење 
базирани на обновливи извори на енергија до 
крајот на 2018 година. 

Град Скопје:  
Од почетокот на 2013 година две средни училишта се 
греат на гас, со што се овозможи заштеда во сметките 
за затоплување во висина од 45-50 %. 
Во насока на поголема енергетска ефикасност, Градот 
врши континуирана обнова со мерки за енергетска 
ефикасност на јавни објекти во нивна надлежност, со 
што  се овозможи елиминација на емисија на сулфур 
диоксид и саѓи, намалување на азотни оксиди и 
значително намалување на јаглеродниот диоксид. 
Градот Скопје во континуитет работи на подобрување 
на уличното осветлување на булеварите и на 
магистрални улици. Досега над 95 проценти од 
уличното осветлување со живини светилки е 
заменето со натриумови енергетски ефикасни 
светилки. Оваа активност резултира со намалување 
од 35 до 50 проценти на потрошувачката на 
електрична енергија. 
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http://www.vezesharri.com/page/elektro-sharri/
http://www.karpos.gov.mk/page/energetska-efikasnost
http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=757
http://issuu.com/opstinakarpos/docs/katalog_energ.efikasn.finalen_cel_e
http://issuu.com/opstinakarpos/docs/katalog_energ.efikasn.finalen_cel_e
http://issuu.com/opstinakarpos/docs/katalog_energ.efikasn.finalen_cel_e�
http://issuu.com/opstinakarpos/docs/pravilnik_za_energetska_efikasnost_02_za_web_2�


ДОБРИ ПРИМЕРИ ВО СТРАНСТВО 
Momentum For Change - е иницијатива 
предводена од страна на Секретаријатот на 
ОН за климатските промени да ја 
потенцирапотребата за  огромна масовна 
поддршка на активностите во целиот свет кои 
наменети да не направат пооддржливи со 
нискојаглеродна иднина. Оваа иницијатива 
поддржува иновативни решенија кои се 
однесуваат на климатските промени, но и на 
пошироки економски, социјални и еколошки 
предизвици. 

 

Sustania - е тинк-тенк и консултантска 
агенција со седиште во Копенхаген, 
Данска. Ги идентификуваат лесно 
достапни решенија одржливост низ 
светот и ги прикажуваат 
потенцијалните влијанија и 
придобивки во нивната работа со 
градови, компании и заедници. 
Фокусирајќи се на иновативни 
откритија, инспиративни алтернативи 
и нови можности, Sustainiaсоздава 
една нова приказна на оптимизам и 
надеж за подобра иднина. 

 

100Оддржливи градови - пионер од 
фондацијата Рокфелер (100RC) е 
посветен на помагање градови низ 
целиот свет да станат поотпорни 
на физички, социјални и 
економски предизвици со кои се 
соочуваме во 21-от век. Оваа 
иницијатива го поддржува 
усвојувањето на оддржливи 
механизми кои ги 
вклучуваатсправувањето со  
земјотреси, пожари, поплави и 
слично, но, исто така и појави кои 
нагласуваат слабеење на 
структурата на градот од ден на 
ден или на циклична основа. 
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http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php
http://www.sustainia.me/
http://www.100resilientcities.org/%23/-_/


АКТИВНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ СЛЕДАТ 
CoolHeating–Користење на придобивките од 
употреба на мали модуларни системи за 
централно ладење и греење, преку поврзување на 
неколку индивидуални или колективни објекти во 
мрежа, каде, сите би се снабдувале со енергија од 
еден заеднички извор, кој ќе се базира на 
принципот на обновливи извори на енергија, 
(биомаса, соларна енергија, геотермална енергија 
и отпадна топлина).     
Преку проектот  „CoolHeating“, ќе се  пренесуваат 
знаења и искуствата од заедничките активности 
помеѓу партнерите од земјите, кои веќе ги 
користат овие развиени технологии за обновливо 
централно ладење и греење, какви што се 
Австрија, Германија и Данска. Единствен учесник 
во проектот од нашата држава е општина Карпош, 
која понатаму искуствата треба да ги пренесе на 
уште три други општини: општина Кисела Вода, 
општина Чаир и општина Струмица. 
 

 

BioVill - Пренесување и прилагодување на 
искуствата  за одржливо искористување на 
биомасата за енергетски потреби од земјите 
каде што веќе постојатБио-села(Германија и 
Австрија) во земји со помалку примери во 
овој сектор (Словенија, Србија, Хрватска, 
Македонија и Романија). Во нашата држава 
овој проект се имплементира во Кичево. 
Проектот го поттикнува развојот на секторот 
биоенергија преку зајакнување на улогата на 
локално произведена енергија од биомаса, и  
можностите за развивање на пазарот или 
негово проширување за локалните фармери, 
производители на дрво или мали и средни 
претпријатија. 
 
 
 
 
 
 

 

JOINT INTEGRATED 
POLICY FOR LOW-
CARBON ECONOMY IN 
CROSS-BORDER REGION 
Implementators: 
Ambrozija Pehcevo  
  
 IPA CBC – Finances  
   
 Goal – Development of 
low carbon economy 
policy paper  
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http://www.coolheating.eu/en/
http://www.coolheating.eu/map/
http://www.biovill.eu/
http://www.biovill.eu/
http://www.coolheating.eu/map/�
http://www.biovill.eu/�


Општина Аеродром: 
Седум згради во општина Аеродром оваа година 
ќе добијата енергетски ефикасни фасади, во 
рамките на активностите на општината за 
реконструкција на најоштетените објекти на 
територијата на Аеродром (околу 50 објекти). Се 
очекува за неколку години да бидат реновирани 
сите постари фасади, истакна Коневски. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВО СКОПЈЕ, НО И ВО МАКЕДОНИЈА, ОД НЕЕНЕРГЕТСКИТЕ 
ЗГРАДИ СЕ ГУБИ ОКОЛУ 50 ПРОЦЕНТИ ОД ЕНЕРГИЈАТА. 
ОВАА МЕРКА ВЛИЈАЕ ПОЗИТИВНО И НА ЗАШТИТАТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И НА НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИ НА 
ЧЕСТИЧКИ, А ОД ДРУГА СТРАНА И НАМАЛУВАЊЕ НА 
ПОТРОШУВАЧКАТА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ГОРИВА КОИ ГИ 
КОРИСТИМЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА. 
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http://www.aerodrom.gov.mk/vest/1561
http://a1on.mk/archives/704499


АКЦИСКИ ПЛАН 
Појдовна точка при креирање на Акцискиот план 2017-2020 е проценката на напредокот на Комуникацискта стратегија и 
Акцискиот план 2013-2016, како и  споредбените резултати од двете електронски истражувања на перцепцијата на јавноста 
за климатските промени во Република Македонија (2014г. и 2016г.).  Ваквиот пристап, овозможи обновување на нивото на 
информации за јавната перцепција за климатските промени, специфицирајќи ги добро познатите теми и оние кои треба да 
бидат подобро пренесени. Последното електронско истражување помогна во идентификацијата на клучниот поттик за 
развивање на посакуваното, климатски свесно однесување на јавноста. Резултатите, исто така, укажаа на најпопуларните 
медиуми за добивање на информации поврзани за климатските промени, на кампањите и институциите кои работат на ова 
поле со највисока видливост, и на институциите кои македонците ги гледаат како најпроактивни во спроведување на 
проекти поврзани со климатски промени. Споредбата на резултатите на ова истражување со претходна анализа на јавното 
мислење, покажа колку ефективни биле комуникациските и вклучувачките активности во последните две години.  
Имено, свеста за климатските промени во последиве две години се подобрила: додека во 2014 година дури 34% од 
испитаниците не знаеја како да ги препознаат климатските промени и постоеше недостаток на информации, во 2016 година 
тој процент е многу помал, 14%. Овој податок јасно покажува дека напорите за подобро информирање и споделување на 
примери за добри практики дале позитивен резултат и дека тој требд треба и во иднина да се одржува. Но при тоа, треба да 
имаме предвид дека фазата на подигање на свеста не може да биде првиот неопходен чекор пред комуникацијата и 
дискусијата за можните решенија за проблемите поврзани со климатските промени. Од тука,  во понатамошните 
комуникациски активности посебно внимание треба да се посвети на дизајнирањето на  кампањите за  климатски промени 
за да со нив се постигне крајната цел - воспоставување на добра комуникација со широката јавност и таргетираните целни 
групи, бидејќи само кога програмите и иницијативите за климатски промени произлегуваат од потребите на јавноста, 
нивната ефикасност ќе биде осигурана.  

Потпирајќи се на овие податоци во Акциониот план 2017-2020 година се обидовме да ги дефинираме идните чекори во 
агендата за  комуникација на климатски акции и подигнување на свеста за проблеми кои се однесуваат на климатските 
промени, а со крајна цел да го подобрат управувањето со климатските промени во Република Македонија. 
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АКЦИСКИ ПЛАН за 2017-2020г. за општа комуникациска рамка, за градовите, бизнисите и домаќинствата 

Табела: Преглед на Акцискиот план  
# Опис Целна група Примери на канали и 

алатки 
Предложени органи за 

имплементација 
Индикативни ставки 

за трошоци 
Индикатори за 

успех 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: Воспоставување на општа комуникациска рамка 

1 Легитимирање на 
лице/институција 
одговорно за 
комуникација на 
климатски промени и 
контакт за UNFCCC - Член 6: 
образование, обука и јавна 
свест.  
 

Сите 
заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

Примери: 
http://climate.nasa.gov/ 
http://ec.europa.eu/clima/
index_en 
 

Сектор за комуникација 
со јавност /МЖСПП 

1-2 вработени годишно, 
плус практиканти, 
канцелариски простор и 
работни материјали. 

* Присуство на 
координатор* 
*Број на примени 
барања за 
информации и 
дадени одговори   

2 Развивање на веб 
страницатаwww.klimatskipr
omeni.mk 
*да се маркира како 
појдовна точка за сите 
информации поврзани со 
климатски промени. *да се 
овозможи одговорните 
лица за комуникации од 
сите соработници да имаат 
авторизиран пристап за да 
може да внесуваат 
информации, *да се 
анимираат блогери за 
областа и да се 
споделуваат нивните 
блогови.  
*да се овозможи формаза 
форум за корисниците. 

Сите 
заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

Информации за настани 
во најава да се постираат 
во Календарот на настани 
навеб страницата 
www.moeppp.gov.mk 
http://klimatskipromeni.m
k/ 
 

МЖСПП, во соработка со 
сите клучни актери кои 
работат на оваа 
проблематика 

Ниски трошоци до 2000 
УСД за организирање 
средби и работилници 
со сите засегнати страни 
за изнаоѓање 
најефективен начин за 
споделување 
информациии за 
наградба на 
административниот дел 
на веб страницата. 

*Сумирани 
информации  по 
број и потекло 
поврзани со 
климатските 
промени  
* Висок рејтинг од 
страна на тест-
публиката 
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3 Да се иницира мрежување 
преку “неформално“ 
дружење со 
професионалци за ПР и 
комуникации од сите 
таргетирани целни групи 
(град, бизнис и ПР 
агенциите на големите 
компании,  домаќинства + 
медиуми и НВО) 

Сите 
заинтересирани 
страни од целните 
групи, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација. 

 Сектор  за комуникација 
со јавност /МЖСПП, УНДП 

Ниски трошоци до 50 
УСД за кафе-пауза. 

Запознавање, 
поставување рамка 
за поуспешна 
комуникација, 
подобра 
координација и 
мерење на 
резултати. 

4 Користење на посебна 
софтверска алатка за 
мониторирање на 
информациите  

Канцеларија за 
комуникација со 
јавност 
/МЖСППСите 
засегнати страни, 
вклучувајќи ги 
партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност 

https://www.mediatoolkit.
com/ 
 

Сектор  за комуникација 
со јавност /МЖСПП 

средни трошоци –до 
1500 УСД годишно 

*број на институции, 
бизниси, НВО кој 
користат алатка за 
мониторирање 
*број на 
мониторирани 
информации 

5 Користење на иновативни 
алатки за ширење на 
информативни и 
едукативни содржини  
*Е-билтен,  
*Приказни за климата 
*социјални мрежи Фејсбук 
Твитер 
*е-библиотека 
*квиз прашања 

Канцеларија за 
комуникација со 
јавност /МЖСПП 
 
Сите засегнати 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност 

 Сектор  за комуникација 
со јавност /МЖСПП, УНДП 

средни трошоци –до 
3000 УСД еднократно 

*број на 
изработени/поставе
ни/користени 
иновативни алатки 
*број на посетители 
на веб страницата  

6 Прогласување, на 
национални„шампиони“ 
од сите категории,на 
годишно ниво  
 

Сите 
заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност 

https://www.nccarf.edu.au
/content/climate-
adaptation-champion-
awards-2015-16 
 
http://sustainability.ucsf.e
du/1.619 
 

МЖСПП во соработка со 
партнерите 

Средни трошоци до 
5000 УСД, за 
организација на настан, 
логистика, промоција и 
обезбедување награди. 

*Одржани настани 
*Број на пријавени 
*Број на присутни 
*Број на медиуми 
кои пишувале за 
настанот 
*Број на написи за 
настаните 
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7 Едукативни и 

информативни сесии и 
работилници за новинари 
(национални и локални 
медиуми) 

Сите 
заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

http://newsroom.unfccc.in
t/climate-action/global-
youth-video-competition-
on-climate-change/ 
 
https://www.film4climate.
net/ 
 

Општините и 
професионалци од 
локалната самоуправа, 
Сектор  за комуникација 
со јавност /МЖСПП, 
партнери,  

Средни трошоци – до 
7000 УСД, - за 
организација на настан, 
логистика, промоција и 
обезбедување награди. 

*Број на пријавени 
медиуми 
*Број на пријавени 
новинари 
*Број на медимски 
написи или видео  
материјали 

8 На одбраната веб страна* 
точка 2; да се стават 
информации од ЕМИ 
софтверот 

Засегнатите страни 
од индустриите и 
пошироката јавност 

http://www.unfccc.org.mk
/Default.aspx?LCID=162&ja
zik=MK&NewsID=509 

МЖСПП, УНДП Дополнителен 
ангажман за 
вработените за 
импортирање и 
ажурирање на 
информациите 

*поставен софтвер 
*Број на обработени  
информации кои 
потекнуваат од 
анализа на 
податоците од ЕМИ 
софтверот 

9 Едукaција Сите возрасни групи 
опфатени со 
образовниот 
систем, студенти, 
НВО, широка 
јавност  

*Летни кампови за клима 
*еко –активности во 
училиштата 
*Денови на филмови за 
клима  
*вечер на климатски 
промени /градска 
библиотек а Браќа 
Миладиновци 
*Едукација преку  
летна/зимска школа за 
одреден сектор од 
климатските 
промениhttps://www.ener
gy-
community.org/portal/pag
e/portal/ENC_HOME/SECR
ETARIAT/Summer_School/
2016 
 

МЖСПП/СКЈ, во соработка 
со сите клучни актери кои 
работат на оваа 
проблематика, 
партнери 

 *Број на 
активности/настани 
*Број на учесници 
по целни групи 
*Број на медиуми 
кои ги следеле 
настаните 
*Број на објавени 
написи или видео 
материјали 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Знаење и свест, капацитет и проактивен однос кон влијанието на и ранливоста од климатските промени на ГРАДОТ 

1 *Изработка на 
интерактивна мапа за 
емисии на стакленички 
гасови за сите општини  

Професионалци од 
локалната 
самоуправа и сите 
заинтересирани 
страни 

http://www.climatehotma
p.org/ 
 

Општините и 
професионалци од 
локалната самоуправа 

Ниски трошоци – до 
2000 УСД за 
ангажирање 
професионалец да ја 
изработи 
интерактивната мапа. 
Секоја општина да 
назначи одговорно 
лице за ажурирање 

*изработена мапа 
*број на општини 
кои активно праќаат 
податоци 

2 Таргетирано градење на 
капацитетите на 
општините 

Професионалци од 
локалната 
самоуправа и 
одговорни лица за 
комуникации и 
пошироката јавност 

Панел дискусии, 
експертски форуми и 
дебати, со назначен 
модератор 
Предлог теми за 
дискутирање со 
соодветни видео 
материјали 
*Smart Energy Systems 
https://www.youtube.com
/watch?v=eiBiB4DaYOM&f
eature=share 
* Electricity vs Thermal 
Stoage 
https://www.youtube.com
/watch?v=AK88j1BjSIM 
* Cogenartion vs Separte 
pwer production  
 

Градот домаќин – За секоја 
средба е пожелно различен 
град/општина да е 
домаќин. 

Ниски трошоци- До 
1000 УСД по сесија 
наменети за 
организација и 
логистика. 

*Број на настани 
*Број на обработени 
теми 
*Број на медиуми 
кои ги следеле 
настаните 
*Број на објавени 
написи или видео 
материјали 

3 Системско собирање на 
информации за климатски 
акции по пат на 
пополнување на е-
прашалник на секој 6 
месеци  

Локални 
самоуправи 

www.surveymonkey.com 
 

Сектор  за комуникација со 
јавност /МЖСПП 

Дополнителен 
ангажман за 
вработените за 
собирање и 
ажурирање на 
информациите 

* број на опфатени 
општини 
*број на одговорени 
прашалници 

4 Продолжување со Сите http://www.odtebezavisi. Општините во РМ ,  Град Високи трошоци – над *Број на пријавени 

45 
 

http://www.climatehotmap.org/
http://www.climatehotmap.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eiBiB4DaYOM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=eiBiB4DaYOM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=eiBiB4DaYOM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=AK88j1BjSIM
https://www.youtube.com/watch?v=AK88j1BjSIM
http://www.surveymonkey.com/
http://www.odtebezavisi.mk/home/


климатскиот предизвик 
#ОдТебеЗависиза 
останатите целни групи 

заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

mk/home/ 
 

Скопје и општините,  во 
соработка со МЖСПП и и 
меѓународните 
партнери(УНДП, УСАИД, 
Милиеуконтакт, Амбасада 
на Шведска, ЕУ) 

10 000 УСД, за 
организација, 
промоција, 
работилници, 
ментори, награда. 

идејни решенија 
*Број на учесници 
*Ефекти врз климата 
од победничките 
идеии 
*Број на присутни на 
настани 
*Број на медиуми 
што го следат 
настанот 
*Број на медимски 
написи или видео  
материјали 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3: Знаење и свесност, капацитет и  проактивен став за влијанието и ранливоста од климатските промени на работноместо 

1 Соработка со стартап 
заедницата и 
организирање хакатони за 
стартување “климатски 
бизниси“ 

Инкубатори, 
Акселератори и 
технички факултети, 
во соработка со 
организаторите 
(сите/или дел) на 
климатскиот 
предизвик, 
поширока јавност. 

http://policyinnovationplat
form.ca/climate-hack-to-
action/ 
 
 
http://adaptation-
undp.org/climate-action-
hackathon 
 
 

Стартап Македонија, Сектор  
за комуникација со јавност 
/МЖСПП во соработка со 
партнерите од климатскиот 
предизвик УНДП, УСАИД, 
Милиеуконтакт, Амбасада 
на Шведска 

Средни трошоци – до 
5000 УСД, по 
хакатонза 
организација на 
настан, логистика, 
промоција и 
обезбедување 
награди. 

*Број на учесници 
*Број на присутни 
*Број на написи во 
медиуми 

2 Креирање на 
акселераторска програма 
за социјално 
претприемништво и 
климатски промени. 

Центар за социјални 
иновации, основачи 
на социјални 
претпријатија, 
студенти, поширока 
јавност. 

http://www.forbes.com/sit
es/alexandrawilson1/2016/
06/13/this-accelerator-is-
building-an-ecosystem-for-
climate-change-
startups/#3cc7b7233dd3 
 
http://www.forbes.com/sit
es/annefield/2017/01/27/n
ew-startup-accelerator-for-
social-entrepreneurs-
targeting-climate-change-
and-water-

Центар за социјални 
иновации,Сектор  за 
комуникација со јавност 
/МЖСПП, во соработка со 
партнерите од климатскиот 
предизвик 

Високи трошоци – до 
10 000 УСД, по 
полугодишна 
акселераторска 
програма, за 
организација на 
настан, ментори, 
логистика, промоција 
и обезбедување 
награди. 

*Изработена 
програма 
*Реализирани 
активности од 
програмата 
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systems/#2cfc3cf410ef 
 

3 Спроведување/поддршка 
на кампањи за развивање 
на пријателски однесувања 
на работното место во 
однос на животната 
средина и за климата  

Сите 
заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

*Селектирање/рециклира
ње на отпад 
*стимулирање на 
алтрнативнивидови на 
превоз, споделување на 
возила, користење на 
јавен транспорт во рамки 
на работните единици 
*развивање на навики за 
заштеда на енергија на 
работното место 
 

МЖСПП/СКЈ, во соработка 
со сите клучни актери кои 
работат на оваа 
проблематика, Стопански 
комори ,  
партнери 

Ниски трошоци *број на 
реализирани 
активности 
*Број на медиуми 
кои ги следеле 
настаните 
*Број на објавени 
написи или видео 
материјали 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4: Знаење и свесност, капацитет и проактивен став за влијанието на и ранливоста од климатските промени на домаќинствата 

1 Спроведување/подршка на 
кампањи за ублажување 
на влијанието на 
климатските промени во 
домаќинствата 

Сите 
заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

https://www.theguardian.c
om/global-development-
professionals-
network/2013/nov/15/top-
10-climate-change-
campaigns 

Сектор  за комуникација со 
јавност /МЖСПП во 
соработка со партнерите 

Средни трошоци: до 
5000 УСД за 
ангажирање 
професионални 
лица/агенции за 
дизајнирање/споведу
вање на кампањата. 

*број на 
реализирани 
активности 
*Број на медиуми 
кои ги следеле 
настаните 
*Број на објавени 
написи или видео 
материјали 

2 Онлајн промоција на 
постоечки кампањи или 
иницијативи  за развивање 
навики со кои се 
ублажуваат/намалуваат КП  

Сите 
заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

Делење на превоз 
http://www.vozime.mk/ 
Рециклирање на отпад 
Заштеда на енергија 
https://evn.mk/Mediumi/E
nergetska-
matematika.aspx 
 

Сектор  за комуникација со 
јавност /МЖСПП во 
соработка со партнерите 

Ниски трошоци : до 
500 УСД за онлајн 
промоција  

*Број на посетеност 
на сајтот  
 

3 Поддршка на политики за 
Енергетско ефикасни 
домови 

Сите 
заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 

https://energy.gov/energys
aver/incentives-and-
financing-energy-efficient-
homes 

Влада на РМ. Министерство, 
Сектор  за комуникација со 
јавност /МЖСПП 

Ниски трошоци *број на објавени 
написи 
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имплементација и 
пошироката јавност. 

 

 
 
 

РАБОТЕН ПЛАН 
за 10 МЕСЕЦИ (Март - Декември 2017г.)за општа комуникациска рамка, градовите, бизнисите и домаќинствата 

# Опис Целна група Примери на канали и 
алатки 

Предложени 
органи за 

имплементација 

Индикативни 
ставки за 
трошоци 

Временска 
рамка 

Индикатори за 
успех 

1 Назначување на 
лице/институција 
одговорно за 
комуникација на 
климатски промени и 
контакт за UNFCCC - Член 
6: образование, обука и 
јавна свест.  
 

Сите заинтересирани 
страни, вклучувајќи ги 
партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

Примери: 
http://climate.nasa.gov/ 
http://ec.europa.eu/clim
a/index_en 
 

Сектор  за 
комуникација со 
јавност /МЖСПП 

1-2 вработени 
годишно, плус 
практиканти, 
канцелариски 
простор и 
работни 
материјали. 

март-април * Присуство на 
координатор* 
*Број на 
примени барања 
за информации и 
дадени одговори   

2 Развивање на веб 
страницатаwww.klimatskipr
omeni.mk 
* да се маркира како 
појдовна точка за сите 
информации поврзани со 
климатски промени. *да се 
овозможи одговорните 
лица за комуникации од 
сите соработници да имаат 
корисничко име и пасворд 
за да може да внесуваат 
информации, *да се 
анимираат блогери за 
областа и да се 
споделуваат нивните 

Сите заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

Информации за 
настани во најава да се 
постираат во 
Календарот на настани 
навеб страницата 
www.moeppp.gov.mk 
http://klimatskipromeni.
mk/ 
 

МЖСПП, во 
соработка со сите 
клучни актери кои 
работат на оваа 
проблематика 

Ниски трошоци 
до 1000 УСД за 
организирање 
средби и 
работилници со 
сите засегнати 
страни за 
изнаоѓање 
најефективен 
начин за 
споделување 
информации. 

Март-декември *Сумирани 
информации  по 
број и потекло 
поврзани со 
климатските 
промени  
* Висок рејтинг 
од страна на 
тест-публиката 
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блогови.  
*да се овозможи chat 
форма. 

3 Да се иницира мрежување 
преку “неформално“ 
дружење со 
професионалци за ПР и 
комуникации од сите 
таргетирани целни групи 
(град, бизнис и ПР 
агенциите на големите 
компании,  домаќинства + 
медиуми и НВО) 

Сите заинтересирани 
страни од целните 
групи, вклучувајќи ги 
партнерите за 
имплементација. 

 Сектор  за 
комуникација со 
јавност /МЖСПП 
УНДП 

Ниски трошоци 
до 50 УСД за 
кафе-пауза. 

март-декември Запознавање, 
поставување 
рамка за 
поуспешна 
комуникација, 
подобра 
координација и 
мерење на 
резултати. 

4 Користење на посебна 
софтверска алатка за 
мониторирање на 
информациите  

Канцеларија за 
комуникација со 
јавност /МЖСППСите 
засегнати страни, 
вклучувајќи ги 
партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност 

https://www.mediatoolk
it.com/ 
 

Сектор  за 
комуникација со 
јавност /МЖСПП 

средни трошоци 
–до 1500 УСД 
годишно 

април *број на 
институции, 
бизниси, НВО кој 
користат алатка 
за 
мониторирање 
*број на 
мониторирани 
информации 

5 Користење на иновативни 
алатки за ширење на 
информативни и 
едукативни содржини  
*Е-билтен,  
*Приказни за климата 
*социјални мрежи Фејсбук 
Твитер 

Канцеларија за 
комуникација со 
јавност /МЖСПП 
Сите засегнати 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност 

 Сектор  за 
комуникација со 
јавност /МЖСПП 
УНДП 

ниски трошоцо 
до 3000УСД за 
изработка на 
алатките и 
Дополнителен 
ангажман за 
вработените за 
собирање и 

Март -декември *број на 
посетеност на 
страна/ ФБ/ 
Твитер 
*број на 
објавени 
билтени 
*број на 
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*е-библиотека 
*квиз прашања 

ажурирање на 
информациите 

опфатени лица* 
број на посетени 
и користени 
содржини од е-
библиотека 

6 Прогласување, на 
национални„шампиони“ 
од од сите категории, на 
годишно ниво  
 

Сите заинтересирани 
страни, вклучувајќи 
ги партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност 

https://www.nccarf.edu.
au/content/climate-
adaptation-champion-
awards-2015-16 
 
http://sustainability.ucsf
.edu/1.619 
 

МЖСПП во 
соработка со 
партнерите 

Средни трошоци 
до 5000 УСД - за 
организација на 
настан, 
логистика и 
обезбедување 
награди. 

Март-декември *Одржани 
настани 
*Број на 
пријавени 
*Број на 
присутни 
*Број на 
медиуми кои 
пишувале за 
настанот 
*Број на написи 
за настаните 
 

7 Едукaција Сите возрасни групи 
опфатени со 
образовниот систем, 
студенти, НВО, 
широка јавност  

*Летни кампови за 
клима 
*еко –активности во 
училиштата 
*Денови на филмови за 
клима  
*вечер на климатски 
промени /градска 
библиотек а Браќа 
Миладиновци 
*Едукација преку  
летна/зимска школа за 
одреден сектор од 
климатските 
промениhttps://www.e
nergy-
community.org/portal/p
age/portal/ENC_HOME/
SECRETARIAT/Summer_S
chool/2016 

МЖСПП/СКЈ, во 
соработка со сите 
клучни актери кои 
работат на оваа 
проблематика, 
партнери 

 Март-декември *Број на 
активности/наст
ани 
*Број на 
учесници по 
целни групи 
*Број на 
медиуми кои ги 
следеле 
настаните 
*Број на 
објавени написи 
или видео 
материјали 
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8 *Изработка на 

интерактивна мапа за 
емисии на стакленички 
гасови за сите општини  

Професионалци од 
локалната 
самоуправа и сите 
заинтересирани 
страни 

http://www.climatehot
map.org/ 
 

Општините и 
професионалци од 
локалната 
самоуправа 

Ниски трошоци – 
до 2000 УСД за 
ангажирање 
професионалец 
да ја изработи 
интерактивната 
мапа. Секоја 
општина да 
назначи 
одговорно лице 
за ажурирање 

Март-април *изработена 
мапа 
*број на 
општини кои 
активно праќаат 
податоци 

9 Таргетирано градење на 
капацитетите на 
општините 

Професионалци од 
локалната 
самоуправа и 
одговорни лица за 
комуникации и 
пошироката јавност 

Панел дискусии, 
експертски форуми и 
дебати, со назначен 
модератор 
Предлог теми за 
дискутирање со 
соодветни видео 
материјали 
*Smart Energy Systems 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eiBiB4DaYO
M&feature=share 
* Electricity vs Thermal 
Stoage 
https://www.youtube.co
m/watch?v=AK88j1BjSI
M 
* Cogenartion vs Separte 
pwer production  
 

Градот домаќин – 
За секоја средба е 
пожелно различен 
град/општина да е 
домаќин. 

Ниски трошоци- 
До 1000 УСД по 
сесија наменети 
за организација 
и логистика. 

Март-декември *Број на настани 
*Број на 
обработени теми 
*Број на 
медиуми кои ги 
следеле 
настаните 
*Број на 
објавени написи 
или видео 
материјали 

10 Системско собирање на 
информации за климатски 
акции по пат на пополнување 
на е-прашалник на секој 6 
месеци  

Локални самоуправи www.surveymonkey.co
m 
 

Сектор за 
Канцеларија за 
комуникација со 
јавност /МЖСПП 

Нема 
дополнителни 
трошкови 

март и октомври * број на опфатени 
општини 
*број на 
одговорени 
прашалници 

11 Спроведување/подршка на Сите заинтересирани https://www.theguardian.c Сектор  за Средни трошоци: март-декември *број на 
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кампањи за ублажување на 
влијанието на климатските 
промени во домаќинствата 

страни, вклучувајќи ги 
партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

om/global-development-
professionals-
network/2013/nov/15/top-
10-climate-change-
campaigns 

комуникација со 
јавност /МЖСПП во 
соработка со 
партнерите 

до 5000 УСД за 
ангажирање 
професионалци за 
кампањата. 

реализирани 
активности 
*Број на медиуми 
кои ги следеле 
настаните 
*Број на објавени 
написи или видео 
материјали 

12 Онлајн промоција на 
постоечки кампањи или 
иницијативи  за развивање 
навики со кои се 
ублажуваат/намалуваат КП  

Сите заинтересирани 
страни, вклучувајќи ги 
партнерите за 
имплементација и 
пошироката јавност. 

Делење на превоз 
http://www.vozime.mk/ 
Рециклирање на отпа 
Заштеда на енергија 
https://evn.mk/Mediumi/E
nergetska-matematika.aspx 
 

Сектор  за 
комуникација со 
јавност /МЖСПП со 
Јавност, во 
соработка со 
партнерите 

Нема трошоци за 
онлајн промоција 
на вакви 
иницијативи. 

март-декември *Број на 
посетеност на 
сајтот  
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