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Завршна конференција 

„Здружено за поздрава животна средина“ 

на проектот „Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина“ 

21 јануари (петок) 2022 год., 11:00 часот 

Хотел Александар Палас, Скопје 

 

Дневен ред 

10.20 - 11.00  Регистрација на гостите и разгледување на галерија со фотографии од 

иницијативите 

11.00 - 11.15  Воведни обраќања 

• д-р Жанета Трајкоска, директорка на Институтот за комуникациски студии (ИКС) 

• г-дин Штефен Худолин, шеф за соработка на Делегацијата на Европската Унија 

• г-ѓа Робертина Брајаноска, директорка на Македонското еколошко друштво (МЕД) 

11.15 - 12.15  Паралелни дебати  

Тема 1: Улогата на локалните заедници во заштитата на животната средина 

На оваа дебата ќе се разгледува потребата од директна вклученост на локалното 

население во истражувањето на животната средина, како и поддршката која треба да 

ја добијат од централната и локалната власт. Воедно, на оваа тема ќе се опфати и 

едукацијата на граѓаните за штетата во нивната средина која може да ја причинат со 

некои од нивните „секојдневни“ активности.  

Модератор: Кирил Арсовски Пржо, уредник на Дома 

Говорници:  

• д-р Катерина Русевска, Институт за биологија, УКИМ  

• д-р Даниела Јовановска, Институт за биологија, УКИМ  

• Наталија Војдановска, ученичка од СОУ „Цар Самоил“ од Преспа вклучена во рамки на 

проектот „Вклучување на средношколците од Преспа во практичен еко-активизам“ 
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Тема 2: Партнерството со медиумите како важна алка во заштитата на јавниот интерес 

Свесни сме дека медиумите имаат огромно влијание во создавањето на свеста во 

јавноста за состојбите во нашата околина. На оваа сесија ќе се зборува како може да 

создадеме партнерство со медиумите во решавањето на прашања од јавен интерес, 

како со нивна помош да се изврши притисок врз институциите, но и да се информира 

јавноста за „невидливите“ прашања. 

Модератор: Ана Зафирова, новинарка 

Говорници: 

• Александра Теменугова, програмска координаторка во ИКС,  

поранешна новинарка 

• Маја Јовановска, новинарка во Истражувачка репортерска лабораторија  

• Јана Петровска, ученичка од ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ од Битола, вклучена во рамки 

на проектот „Зелен фото глас“ 

Тема 3: Напуштање на апатијата кај младите за граѓански активизам 

Апатијата за политички или граѓански ангажман е присутна во сите возрасни групи во 

општеството. Оваа дебата ќе се фокусира на причините за апатијата и начините како 

да се  поттикне зголемен граѓански ангажман на младите и учество во решавање на 

општествените предизвици.  

Модератор: Катерина Топалова, новинарка 

Говорници:   

• Аријанит Џафери, ко-основач на Екогерила, Тетово  

• Горјан Јовановски, граѓански активист и независен советник во Собранието на Град 

Скопје 

• Енис Доко, ученик од СОУ „Нико Нестор“ од Струга вклучен во рамки на проектот 

„Почист град заедно со младите“ 

Тема 4: Европски зелен договор – „Бизнис план за планетата“ 

Европската комисија усвои сет на предлози за да ги усогласи климатските, 

енергетските и транспортните политики на ЕУ со целите за намалување на емисијата 

на стакленички гасови за барем 55% до 2030 година, споредбено со нивото од 1990 година. 

Со усвојувањето на планот, претседателката на ЕК, Урсула фон дер Лајен изјави дека 

Европскиот зелен договор за Европа претставува своевиден „момент на испраќање на 
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човек на месечината“. Што претставува Зелениот договор? Како тој влијае на 

Западниот Балкан и Северна Македонија? 

Модератор: Мила Младенова, млада европска амбасадорка 

Говорници:    

• Штефен Худолин, шеф за соработка на Делегацијата на Европската Унија 

• Ѓорги Ристов, млад европски амбасадор 

• Магдалена Спасовска, ТАКТ 

• Мила Јовановска, Гоу Грин (Go Green) и Зелен хуман град 

• Андреј Наумовски, Волонтерски центар 

12.15 - 12.40  Кафе - пауза 

12.40 - 14.00  Дебата: Што понатаму? Здружено за поздрава животна средина! 

Кои се предизвиците во заштитата на правото на здрава животна средина? Какви се 

начините на кои можат да се здружат младите и останатите општествени чинители 

за да се заштити природата? Главни заклучоци од паралелните сесии и отворена 

дискусија за следните чекори. 

Модератор: Катерина Топалова, новинарка 

Говорници:  

• д-р Даниела Јовановска, Институт за биологија, УКИМ  

• Ана Зафирова, новинарка 

• Марија-Магдалена Петковска Микаровска, професорка во СОМУ „Д-р Јован Калаузи“ 

од Битола и еко-активистка 

• Мила Младенова, млада европска амбасадорка 

• Енис Доко, ученик од СОУ „Нико Нестор“ од Струга вклучен во рамки на проектот 

„Почист град заедно со младите“  

• Благој Јанев, ученик од СОУ „Кирил и Методиј“ од Неготино, вклучен во рамки на 

проектот „Размислуваме зелено, делуваме одговорно“ 

14.00 - 15.00 Ручек 

 


