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НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013 ГОДИНА
Во текот на 2013 година ЕД Планетум реализира низа активности од
областа на животната средина, но со своето работење даде свој придонес
покрај во зачувувањето на животната средина така и во развојот на
граѓанското опшество во Р. Македонија. Проектите кои беа реализирани
во оваа година се следните:
1. Зачувување на шумата – инвестиција во иднината финасиски поддржан
од ФООМ и УСАИД. Овој проект започна со реализација во 2012 година и
заврши во Септември месец 2013 година. Времетраењето на проектот
беше 12 месеци. Со овој проект се подобри соработката помеѓу
заинтересираните страни за зачувување на шумите и намалување на
дивата сеча. Во склоп на проектот беа преземени низа активности како
што е мониторинг на јавните институции, подигање на капацитетите и
вмрежување на НВО-то, и заеднички настапи на сите заинтересирани
страни за зачувување на шумскиот фонд. Исто така беше испечатена и
брошура од самиот процес на мониторниг на јавните институции со
препораки за во иднина. Носител на проектот беше ЕД Планетум, а
партнеи во проектот беа еколошките друштва Јавор од Дојран, Екумена од
Василево и Виножито од Штип.
2. Природата за луѓето и луѓето за природата финасиски поддржан од ЕУ
преку Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и
Р.Бугарија во партнерство со Природен парк Рилски манастир од Рила.
Овој проект започна со реализација во Април 2013 година и ќе заврши во
Октомври 2014 година. Целите на проектот се зајакнување на човечките
капацитети за заштита на сеуште недопрените природни ресурси од
страна на човекот како и зајакнување на меѓусекторската соработка помеѓу
двата региона во областа на заштита на животната средина и развој на
одржливиот туризам. Досега беа реализирани 3 обуки за различни целни
групи од Р.Македонија на тема еко и одржлив туризам, а исто така беше
реализиран и практичен семинар во Рила – Р.Бугарија каде беа
претставени активни техники и методи за развој на еколошки и одржлив
туризам.
3. Разумно користење на електричната енергија финасиски поддржан од
ЕВН Македонија. Овој проект започна со реализација во 2007 година и
трае континуирано се до денес. Во текот на 2013 година во рамките на овој
проект беа реализирани 45 едукативни работилници за разумно користење
на електричната енергија во 3 основни училишта од Штип (две) и
Валандово од страна на претходно формираните Зелени енергетски
клубови во овие училишта. Исто така во секое училиште беа организирани
отворени денови каде беше презентиана работата на самите Зелени
клубови. На крајот децата од овие клубови учествуваа во националниот
квиз кој се одржа во Струга. Во реализацијата на овој проект покрај ЕД
Планетум учествуваат уште 4 НВО-и од Р.Македонија.
4. Беласица без граници кој е финасиски подржан од Германското
министерство за животна средина. Ова е пограничен проект помеѓу НВО-и
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од Бугарија, Грција, Македонија и Германија кој започна со реализација во
Март 2013 година и ќе заврши во декември 2015 година. Досега беа
реализирани повеќе обуки, работилници, камп и студиско патување за
различни целни групи од пограничните општини од Р.Македонија,
Р.Бугарија и Р.Грција ( сопственици на куќи за гости, ресторани, туристички
агенции и др.) со цел да им се зајакнат капацитетите на сите
заинтересирани целни групи за развој на еко туризам на планината
Беласица. Сите овие обуки и работилници се реализираат наизменично во
секоја држава во регионот под падините на планината Беласица.
5. Симулација на пожар кој проект е финасиски поддржан од страна на
УНДП. Во овој проект се направи симулација на пожар на месноста Чам
Чифлик со цел да се види степенот на подготвеност на организациите и
институциите во врска со нивната реакција во случај на пожар. Потоа се
изработи и елаборат за заштита и спасување од пожар на отворен простор
на територијата на општина Струмица. Во проектот учествуваа сите
релевантни институции и организации кои имаат одредени надлежности во
случај на пожар на отворено во оптшина Струмица – Општина Струмица,
ЈПКД Комуналец, Шумско стопанство Беласица, ТТПЕ – Струмица,
Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, МВР и
др.
ЕД Планетум со двајца свои претставници заедно со претставници од
НВО-и од Р.Бугарија и Р. Грција учествуваа на студиско патување во
Р.Германија од 25.07. до 31.07.2013 година во Германија каде посетија
повеќе места и се запознаа со некои од можностите, начините на
организиран еко-туризам во јужниот регион на Р.Германија и споделија
искуства како сето ова може да се примени и организира на планината
Беласица.
Исто така ЕД Планетум со 6 свои претставници (младинци / волонтери)
учествуваше на летниот еко-камп кој се организираше во природниот парк
Беласица во Р.Бугарија каде се едуцираа за биодиверзитетот на
планината Беласица, развој на еко-туризмот, припрема на храна за
туристи и др.
ЕД Планетум со цел зајакнување на капацитетите на своите членови
со повеќе свои претставници учествуваше на повеќе обуки кои беа
организирани
од страна на Фондацијата Отворено Опшество –
Македонија.
Исто така ЕД Планетум учествуваше со свои претставници на
Годишната средба на еколошките невладини организации која се одржа
во Дојран и на која се дискутираше за тоа до каде се наоѓа еко невладиниот сектор, со кои предизвици се соочуваме и ги дефиниравме
идните чекори на кои ќе се насочиме и делуваме.

3

ЕД Планетум

Извештај за 2013 година

ЗАВРШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013 ГОДИНА

ПРИХОДИ
ТИП

СУМА

Донатори ( фондации,
амбасади, граѓани, бизнис
сектор )

3.950374 ден.

Камата

334,00 ден.

ВКУПНО

3.950708,00 ден.

Графичики приказ на приходи за 2013 година

334, 0%

3950374,
100%
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РАСХОДИ
КАТЕГОРИЈА

СУМА

Провизија

26151

Хонорар

1.044571

Персонален данок

111.784

Директни трошоци

2.719758

Индиректни трошоци

48.444

ВКУПНО

3.950708 ,00 ден.

Графички приказ за расходот во 2013 година

48444, 1%
26151, 1%

2719758,
69%

1044571,
26%

111784, 3%
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