Извештај за работата на МЕД
за 2021 година
Годишно собрание на МЕД
11.03.2022 година

Годината низ бројки
 Претседателство на МЕД – одржани 2 состаноци
(онлајн)
 Собрание на МЕД – одржана една годишна седница
(онлајн)
 Канцеларија МЕД Скопје – 20 редовни, 1 со половина
работно време и 2 лица на договор
 Канцеларија МЕД Ресен – 2 редовни
 Членови (со платени членарини): 120
 Волонтери околу 35
 Следбеници на социјални медиуми
околу 6,740 на Facebook
1,413 на Instagram
~330 претплатени за електронски билтен

Подрачја на делување

Работа во услови на
КОВИД 19
• Промени во динамиката на
работа
• Адаптација за работа од дома
• Рефлектирање на теренска
работа, настани и состаноци
• Организациско зајакнување надградба на финансиската
база и базата за патни налози
(во функција), нов финансиски
софтвер (во имплементација),
нов софтвер за управување со
човечки ресурси

Поддршка на централната работа на МЕД

Нерестриктивен грант од Sigrid Rausing Trust
(прва фаза во 2020 год, втора фаза 2021-2023)

 Поддршка за надградба на канцеларија
 Дополнување плати на вработените,
 Софтвер за сметководство и човечки ресурси и други
тековни трошоци
 Формиран резервен фонд
 Обновена Програмата за млади еколози „д-р Љупчо
Меловски“

Развој на програмата
за млади еколози д-р
Љупчо Меловски
- Околу 25 учесници вкупно (тимска работа)
- Главно проектите се занимаваа со проучување и
заштита на биодиверзитетот и еколошка едукација,
мал дел за заштита на животната средина.

16 мали гранта
0 средни гранта

9 мали гранта
0 средни гранта

? мали гранта

8 мали гранта

? средни гранта

4 средни гранта

2021 – мали грантови
•
•
•
•
•

2021 – средни
грантови
•

Биодеградација на линдан со филаментозни фунги
• Развиен метод за следење на присуство на
полуиспарливи органски соедининија во скопскиот
воздух
• Отпочнати детални анализи на шест шарски
тресетишта
• Популациски податоци и ex-situ заштита на МК
ендемит Viola kosaninii

Нов вид габа за МК
Штетници на дабови шуми на Јабланица
Популациски студии на два вида желки во паркшума Гази Баба; >500 обележани желки
Истражувања за деталната дистрибуција на
црната вдовица во. МК и едукација на локално
население
Одредување на бројност на микроорганизми по
климатски градиент.

Поддршка на МЕД преку проекти за градење
капацитети од страна на Бирдлајф
Изработка на стратегија за комуникација
Обезбедување енергетска ефикасност на канцеларијата
Мал тематски грант за работа и раководење на членство:
Финализирање на стратегија за членство
Кампањи за зачленување и анализи на успешност
Воведување и користење на софтвер за раководење со членство (и
останати контакти и соработници)
 Воведена онлајн наплата за членство I организирани две кампањи за
зачленување
 Организирана Годишна средба на членство







Работни програми на МЕД
Комуникација и
односи со јавност

Зачувување на диви
видови

GIS аналитика и бази на
податоци

Политики за заштита
на природата и
животната средина

Управување со
заштитени подрачја

Проучување и заштита
на птици

Луѓе и природа

Заштита на растенија и
екосистеми

Aгроекологија

Eколошка едукација

Програма
„Зачувување на
диви видови“

Проект „Програма за закрепнување на балканскиот рис –
фаза 6 “
Цел: зачувување на критично загрозената автохтоната популација на балкански рис








Спроведено шестото систематско истражување со фотозамки за проценка на
големината и трендот на популацијата на балкански рис во НП Маврово.
Резултатите се алармантни - утврден најнизок број единки рис досега (вкупно 5) и
негативен популациски тренд;
Нов документарец за балканскиот рис – „После Марко“ – промовиран на 22 август
на Фестивалот на креативен документарен филм „Македокс“ во Скопје;
Објавени две изданија од полугодишниот билтен на Програмата за закрепнување
на балканскиот рис, каде написи имаа сите партнери;
Продолжена соработката со петте пилот ловишта од Западна Македонија во однос
на мониторингот на балканскиот рис.

Проект „Рис Јасен“
Спроведена екстензивна сесија во зима/пролет 2021 г. за мониторинг на
балканскиот рис во ЗП „Јасен“ при што фотографирани се 3 различни единки
рис, а заловени беа 2 единки (Нони и Нела)

Проект „Распространување на мали цицачи,
лилјаци и шарен твор во Јужна Македонија“
Цел: пополнување на дупките во сознанијата за фауната на цицачи во
Пелагонија, Ниџе, Кожуф, Мариово и долното течение на Вардар, и придонес
кон Европскиот атлас на цицачи 2024.




Спроведени теренски истражувања во преспанскиот и мариовскиот крај –
лето/есен 2021 г.
Дополнителни терени се предвидени во пролет и лето 2022 г.

Проект „Изработка на црвени книги за водоземци и
влекачи“
ЦЕЛ: Постигнување на зачувување на биолошката разновидност
преку создавање и ефективно управување со заштитените
подрачја и вклучување на биодиверзитетот во планирањето за
користење на земјиштето

• МЕД е издавач на првите црвени книги во Република Северна
Македонија
• Изработка на две книги за класите на водоземците и влекачите
како продолжение на создавањето на Националните црвени
лисити на водоземците и влекачите (http://redlist.moepp.gov.mk)
• Во корелација со исполнување на Национална цел 12 од
Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски
план (2018 – 2023)

Програма
„Управување со
заштитени
подрачја“

Програма за зачувување на природата во РСМ –
излезна фаза, компонента за заштитени подрачја
1.

Поддршка при усвојувањето на планот за управување со Заштитеното подрачје (ЗП) “Осоговски Планини”

- Одржани се работилници и состаноци со експертскиот тим и клучни засегнати страни во соработка со Телото за управување
(ЈПНШ)

- Изработена е нацрт верзија од Планот за управување со ЗПр Осоговски Планини и истиот е усвоен од страна на ЈПНШ (со
околу 300 акции )
- Изработен драфт изваштај за стратешка оцена на животна средина за ПУЗПр Осоговски Планини

2.

Обезбедување посебни обуки и техничка поддршка за телото за управување на ЗП „Осоговски Планини” за
спроведување на планот за управување

- Обука за значајни видови и живеалишта
- Проценка на капацитетите за управувањето согласно МЕТТ алатката и одржани специфични обуки на ТУ
- Изработени лого и бренд бук
- Унифицирање на туристичката инфраструктура
- Изработка на туристичко-информативна карта и категоризација и валоризација на планинарски и велосипедски патеки
-

3.

Изработка на Годишен извештај и Годишна програма

Поддршка за вмрежување на телото за управување на ЗП “Осоговски Планини” со национални и меѓународни
институции / организации

•

Иницирана и воспоставена соработка на Телото за управување со локални и национални организации и институции
(МЖСПП, општини, локални јавни претпријатија, други заштитени подрачја и др.)

1. Поддршка за процесот на прогласување на „Малешево“ за заштитено
подрачје
•

Изработена е студија за валоризација

•

Изработени се промотивни материјали за поддршка на процесот на

прогласување на ЗП „Малешево“
•

Организирана е јавна расправа од хибриден карактер

•

Спроведена е кампања за прогласување на ЗП „Малешево“

2.

Малешево“ прогласено за заштитено подрачје од V категорија –
Заштитен предел од страна на Влада на РСМ на 14.12.2021 година

Проект: Анкета за јавното мислење на Шар Планина во
врска со прогласување на Шара за национален парк
Цел: да направи истражување за јавното мислење во врска со прогласувањето на националниот
парк Шар Планина
• МЕД и Пријателите на Шара спроведоа споредбена анкета во Полог којашто покажа дека
идентично како и во 2016 година, околу 83% од испитаниците сметаат дека Шар Планина
треба да биде прогласена за национален парк (во 2021 година 82,7 % а во 2016 година 83,4
%).
• Околу 80% од испитаниците изјавиле дека се подготвени да потпишат иницијатива за
прогласување на Шар Планина за национален парк (резултат изнесен и во 2016 година).
• 75% од населението од руралните средини одговорило позитивно на прашањето ‘дали Шар
Планина треба да се прогласи за национален парк?’
• Анкетата се спроведе во март 2021 година на репрезентативен примерок од 628
испитаници во општините Јегуновце, Боговиње, Теарце, Тетово, Врапчиште и Гостивар, која во
рамките на Полошкиот регион опфати 2 урбани средини (Гостивар и Тетово) и 38 рурални
средини. Анкетите на терен се спроведени од агенцијата ИПСОС, додека анализата е направена
од Македонско еколошко друштво.
• Резултатите од анкетата беа промовирани преку онлајн настан одржан во март 2021 година.

Финансиери:

Партнери:

Проект “Одржлива иднина за
регионот Шара/Кораб-Коритник
Главна цел: да придонесе кон одржлив регионален развој преку
намалување на заканите врз биодиверзитетот во регионот
Шара/Кораб-Коритник и со поддршка на локалното население.
• Во рамки на проектот се поддржани четири субгрантисти од
Македонија коишто имаа поднесено предлог проекти во 2019
година во рамки на подготвителната фаза на проектот.
• Поддршка на сточари и пчелари како и изградба на ботанички
градини во две основни училишта во Гостивар и Инфо центар за
Шар Планина во Тетово. Вкупната вредност на поддржаните
проекти е 100.000 евра.

МЕД ги поддржа следните организации со проекти во времетраење од 18
месеци:
1. „Оснажување на локалните сточари за одржлива иднина“
(Empowering local farmers for sustainable future) – „Центар за едукација и
развој – ЦЕД, Теарце.“
2. „Пчеларството како витален инпут кон одржливото земјоделство
во регионот на Шар Планина“ (Beekeeping: vital input for sustainable
agriculture in Sharr Mountain Region) – Здружение за креативен одржлив
развој „Дива Перуника“- Скопје
3. „Креирање на еколошко свесни генерации во училиштата во
Гостивар преку нивна едукација“ (Education of an environmentally
conscious generation in schools in Gostivar) – „Здружение за граѓански
интеграции- ИГИ Гостивар“
4. „Инфо центар за Шар Планина“ (Shar Mountain Info center) –
Планинарски клуб „Љуботен“ – Тетово

Програма за зачувување на природата – излезна фаза,
компонента за Натура 2000
1.Поддршка за изработка на нацрт-план за управување за потенцијалните
Натура 2000 подрачја - Овче поле и Долна Брегалница
2.Организирање посебна кампања за подигање на јавната свест за
придобивките од Натура 2000
3.Спроведување мониторирање и теренски истражувања за конкретни видови
и живеалишта во идентификуваните потенцијални Натура 2000 подрачја
• Направенo e дополнување на СДФ и нова делинеација на SCI 000007 Ovche
Pole
• Реализирана посета со регионални експерти за типови живеалишта во Овче
Поле и Малешевските Планини
• Реализирани 86 теренски денови во трите идни Натура 2000 подрачја
• Направени 184 длабински интервјуа со собирачи и обработувачи на дрво,
земјоделци, собирачи на шумски плодови, сточари, туристички субјекти,
наставници и професори од основни и средни училишта, пчелари (активност
реализирана од МЕД)
• Реализирана работилница за изготвување на Нацрт Планови за управување со
Натура 2000 подрачја со експерти од Хрватска
• Направена промоција на Натура 2000 видеа на регионалните и локалните
телевизиски станици со 1032 емитувања
• Одржана работилница со чинителите од брегалничкото сливно подрачје за
предизвиците од воспоставање на Натура 2000 процесот во Бугарија

Програма за зачувување на природата во РСМ - излезна фаза
Компонента за развивање шема за плаќање за екосистемски
услуги (ПЕУ) во ЗП “Вевчански извори“

- Учество на координативниот тим на меѓународна конференција на ESP
(Ecosystem Partnership) во Естонија, каде се презентираа главните
постигнувања од втората фаза на ПЗП
- Изработена Физибилити Студија за воспоставување на шеми за
плаќање на екосистемски услуги (ПЕУ) поврзани со Споменикот на
Природата „Вевчански Извори“
- Изработен план за комуникација и кампањски активности
- Билатерални преговори помеѓу ПЗП и општина Вевчани, како клучен
актер во идната ПЕУ шема

Учество на ESP конференцијата:
1. Mapping and assessment of ecosystem condition –
MAES implementation in Macedonia
2. Two-scale approach of ecosystem services
assessment and perspectives on implementation in North
Macedonia

План за развој на ПЕУ шема во Вевчани,
добиен според истражувањата и
наодите презентирани во физибилити
студијата

Програма за зачувување на природата во РСМ-излезна фаза,
компонента за ревитализација на рипариски екосистеми
Цел: Зајакнати се капацитетите на ЈП „Национални шуми” за подигање и нега на
садници од бела топола и врба
 Обучени 17 претставници (расадничари, инженери, раководители) на подружниците и
дирекцијата на ЈП НШ
 Произведени повеќе од 1500 садници од бела топола и врби во три расадници.
 Засадени се 500 садници од бела топола и кршлива врба на површина од околу 2 ха
која е во управување на ЈПНШ во близина на селото Софилари
 Изработен и испечатен е пасош за евиденција на растот и развојот на садници од
рипариски видови
 Зајакнети се знаењата на ренџерски тим на ЗП Осогово Одржани се 12 предавања
(он-лајн) на ученици на тема „Билошката разновидност по долниот тек на
Брегалница“ (во три основни и три средни училишта во Штип)
 Изработен и испечатен е едукативен материјал прилагоден на потребите на деца
со посебни потреби
 Спроведени се повеќе од 50 посети на различни локации во и покрај рипарискиот
појас на долна Брегалница, за утврдување на присуство на инвазивни видови и
нивно евидентирање, како и за утврдување на присуство или отсуство на видови
 Изработен е извештај за статусот и дистрибуцијата и продуктивноста на аморфата по
долна Брегалница, како и утврдување на влијанието на овој вид врз опстанокот на
видовиот диверзитет

Зачувување на биолошката разновидност во
прекуграничниот преспански регион (2021-2024)
2. Еколошка едукација и
комуникации
1. Влажни
живеалишта, водни
птици и климатски
промени

 Подигнати 1500 евлови расади од
локално семе;
 0,5ха спремна површина за
пошумување
 Управувани (косени) дополнителни
површини влажни ливади – осум тони
сува маса = 600 бали сено поделени
помеѓу пет локални фармери
 Поставени пиезометри и дата-логери
за следење на нивото на подземни
води во пробните ливади

 Склопен ортофото
мозаик од фотографии
од дрон од
крајбрежните
живеалишта на Преспа
 Познати големините на
популациите на целните
видови водни птици
(гнездечки, презимувачки и
резиденти)

 Голем цуцулест нуркач 800-1200 пара
 Можно гнездење на црниот кожурец во
старите рибници во Езерани
 20-30 пара од мешана колонија чапји долж
појасот трска Наколец-Штрбово
 Месечен мониторинг (ноември-февруари:
2500, 8000, 11000, 10000

 Kраток документарен филм за
15-годишната истражувачка
работа на островот Голем Град

3. Конзервација на
видови

 Започнат е мониторинг на
коридори за кафеавата
мечка до и од Преспа во
НП Галичица.
 Мониторинг на љиљаци:
Лескоечка пештера,
Самотска Дупка,
Бимбилова и хотел
Европа + листопадни
шуми околу Отешево
 Спроведени сесии за
одредување густина на
срна во НП Галичица и НП
Пелистер – статистичка
анализа во тек

 Отпочнат мониторинг на рибарки на
4. Заштита на
Мал Град, Албанија. Процесирани 257,
слатководни
68 и 84 единки на Голем Град, Мал
острови
Град и во Коњско
 Спроведена пилот студија за диетата и
варијација во телесната состојба на
рибарките – женки и темни единки
 Продолжен
послаби, но нема разлика помеѓу
мониторингот на шумски
локалитети
желки во Коњско и на
 Спроведен прашалник за случаен улов
Голем Град: 556
при риболов во МК – наскоро во
префатени единки и 18
Албанија
новомаркирани на Голем
Град, 107 + 73 во Коњско –
следи оградување на
простор на Голем Град за
кревање на стапката на
преживување на женките

 Започната пилот студија за диетата на
кормораните

Програма
„Проучување и
заштита на птици“

Јадрански прелетни патишта 4
ЦЕЛИ: истражување на опсегот на усмртување на птиците од струен
удар и судир со енергетска инфраструктура во поширокиот регион на
Овче Поле и атарот на општина Чешиново-Облешево.
Проектот ги следи и промените во бројноста на неколку клучни
видови кои се карактеристични или претежно се среќаваат само во
истражуваните подрачја – а тоа се белиот штрк, царскиот орел и
степската ветрушка.
-

-

Продолжеток на спроведени теренски истражувања за
електрокуција по веќе избрани трансекти
Пребројување на активни гнезда на бел штрк во општина
Чешиново – Облешево

Вебинар за размена на искуства за електрокуцвија на птици меѓу
чинителите на овој проект и колегите од Бугарија (спроведени во
организација со БДЗП)

Нова надеж за египетскиот мршојадец
Проектот се спроведува во 14 држави од Балканот, Блискиот Исток и Африка
Цел: Зајакнување на најисточните популации на глобално загрозениот египетски мршојадец
•

Мониторинг на гнездечката популација на египетски мршојадци каде беа потврдени 12
активни двојки, еден пар помалку од претходните 3 години

•

Соработка со локалното население во насока на намалување на заканите за
египетските мршојадци преку едукативни предавања, донација на двогледи, електрични
огради и прибори за прва помош при труење на кучиња

•

Објавени 2 научни труда во реномирани списанија за заканите врз популацијата
(Biological Conservation), како и за начини за реинтродукција (Journal of Applied Ecology)

•

Финансиска поддршка на работењето на хранилиштата за мршојадци на Витачево и
Демир Капија

•

Креирање на мрежа на локални соработници во близина на активните територии на
египетски мршојадци (засега брои 15 члена, целта е до крај на 2022 да бидат вклучени 20
членови).

•

Прославување на важни денови за мршојадците и птиците преселници во руралните
делови на Македонија

•

Спроведување на едукациски пакет наменет за деца од основните училишта.

Нова надеж за египетскиот мршојадец

Балкан Детокс LIFE: Зајакнување на капацитетите на државните
институции за борба против труење на дивите животни и
подигање на јавната свест во балканските држави
Цел: да се подигне свесноста и да ги зајакне националните капацитети за
борбата против труење на диви животни на Балканот
Партнери: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Северна
Македонија и Србија
Водечки партнер на проектот: Фондацијата за заштита на мршојадците
• Партнерски состанок со физичко присуство во Велес
• Учество на Академија за спречување на криминални дејствија против
дивиот свет во Андалузија, Шпанија
• Истражување на јавното мислење на локалното население и релевантните
институции за проблемот со труење
• Едукативни предавања во рурални средини означени како „жешки точки“ за
труење диви животни
• Акции за спречување на труење во Мариово
• Поставување на протоколи за дејствување на полицијата при случаи со
труење на диви животни

Балкан Детокс LIFE: Зајакнување на капацитетите на
државните институции за борба против труење на дивите
животни и подигање на јавната свест во балканските држави

Во тек:
• Официјализација на работната група
• Усвојување на Национален акциски план за борба против
отрови во Република Северна Македонија и оперативните
протоколи за истрага на случаи со труење диви животни
• Потпишување договор со Факултетот за Ветеринарна
Медицина за спроведување токсиколошки анализи на
отруени диви животни
• Набавување опрема за спроведување на токсиколошка
анализи на отруени птици за Факултетот за Ветеринарна
Медицина

Зимски цензус на птици
2021 година
• Спроведено зимско броење на птици на трите
природни езера во Македонија, вклучувајќи ги
околните акумулации и водните станишта
• Резултати - 20.300 птици на Охридското езеро,
околу 11.000 птици на Преспанското Езеро, и
околу 4.500 птици во Дојранското Езеро

Програма
„Заштита на
растенија и
екосистеми“

Проект „Идентификација на шуми со високи
природни вредности и изработка на најмалку две
упатства за нивно управување“
• 188 идентификувани шуми со високи
природни вредности, 55988 ha, 30% веќе
заштитени
• Драфт упатства за управување со две ХНВФ
подрачја (Буковиќ и Беласица)
• Брошура – финален драфт

Проект „Зачувување на ендемичните растенија во
Македонија“ (2019-2022)
Цел: Утврдување на состојбата на популациите на одбраните
5 видови ендемити пеку редовен мониторинг (Campanula
debarensis, Crocus jablanicensis, Aesculus hippocastanum,
Astragalus physocalyx и Centaurea rufidula).
 Продуцирани мапи со нивно точно распространување и
бројност.
 Градење на човекови капацитети од областа на ботаника:
вклучени се 5 млади студенти во ботаничките истражувања
 Давање акцент на значењето на ретки, ендемични
растенија: соработка со локални чинители, поставување
инфо табли, изработка на мурал во Богданци, предавања,
вклучување волонтери за мониторинг на популациите,
социјални настани и сл.

 Активности во полза на прогласување идни
заштитени подрачја: проширени проектни
активности од 2021 за систематски
истражувања на Јабланица, кои ќе дадат
придонес кон изработка на Студија за
валоризација на Јабланица и предлог за
прогласување на заштитено подрачје.
 Опфатени области со истражувањата во овој
проект се: флора и растителни заедници, шуми
и шумски заедници, габи, екосистеми и предели.

Програма
„Агроекологија“

Валоризација и промоција на агробиодиверзитетот преку
македонските локални сорти грав
Цели: Промоција и валоризација на агродиверзитетот преку
македонските локални сорти грав, преку насочување и промоција на
здрава, алтернативна храна и диверзификација на земјоделското
производство

 Изработен Е-Каталог и отпечатен Каталог за валоризација на
македонските локални сорти грав, на три јазика (македонски,
албански и англиски)
 Организиран вебинар за промоција и пренос на знаење со наслов
„Разновидност на земјоделските видови – пропуштена шанса или
обновена надеж“
 Изработени промотивни материјали (постери и маички)

Програма
„Луѓето и
природата“

Проект: Локална акција за подобри политики за
заштита на животната средина (SHAPE)
 Соработка со грантисти од Ресен, Струга, Неготино, Струмица и Битола (МЕД во
рамки на проектот ја менторираше работата на грантистите од Ресен и Струга)
 Одржан едукативен еко камп во живо (како додаток на кампот одржан онлајн) каде
што се одржаа работилници за водење на кампања од јавен интерес и заштита на
животната средина
 Подготвен прирачник „Заедно за природата: Водич за екоактивисти” кој е наменет
како референца и додатна помош и за грантистите и генерално за
индивидуалци/организации кои имаат проекти за заштита на животната средина
 Изработени едукативни еко картички за онлајн употреба во кои се таргетираа
средношколци со цел едукација за животна средина. Од промоматеријалите имаа
корист и средношколците вклучени во проектот.

Времетраење на проектот: 2020 – 2022

Програма
„Еколошка
едукација“

Секција: Геодиверзитет
Одржани два вебинари (19.05 и
26.05 2021 година) со 7 предавачи и
активно учество на вкупно 250
професори од основните и средните
училишта во Македонија

Во рамки на проектот Пролетта Доаѓа беше организиран
Европски натпревар за наставници кои спроведуваат
еколошка едукација и второ место освои Никола
Костовски од Демир Хисар, долгогодишен соработник на
МЕД

Програма
„GIS анализа
и бази на
податоци“

Дополнување на Листа на ендемити и изработка на
Водич за стандардизирано собирање на податоци
Цел: Дополнување на Листа на ендемити во
југоисточна Европа со изработена брошура (со
учество на 18 експерти од Балканот)
 Изработен Водич за стандардизирано собирање
на податоци за селектирани таксономски групи
(васкуларни растенија, водоземци и влекачи,
птици, крупни цицачи и лилјаци) – видови од ЕУ
Директивите за живеалишта и птици
 Внесени податоци за ендемични видови на ГБИФ
платформата
 Изработена брошура

Програма
„Политики за
заштита на
природата и
животната
средина“

Изработка на Извештај во сенка (Shadow report)
за поглавје 27, потпоглавје за природа
 Вклучени во изработка на првиот Извештај
во сенка за поглавјето животна средина во
РСМ во соработка со 4 граѓански
здруженија
 Презентиран на онлајн настан со учество
на високи претставници од државните
институции и Делегацијата на ЕУ во РС
Македонија

Потенцијал на минерални ресурси на земјите од
Источна и Југоисточна Европа (2019-2021)
Цел: Креирање на регистер на примарните и секундарните минерални ресурси во
земјите од Западен Балкан и зголемување на капацитетите за управување со
минерални суровини на национално ниво.
-

-

-

-

-

Изработена SWOT анализа за минералните суровини на национално ниво,
Организирани состаноци со партнерите и национална конференција,
Пренесени знаења преку учество на онлајн конференциски и партнерски
состаноци,
Изготвена база со податоци за секундарни рудни резерви во РС Македонија,
според Европската база INSPIRE,
Финализирање на базата со податоци за примарните минерални ресурси во
Република Северна Македонија, според Европската база INSPIRE.

Програма
„Комуникација и
односи со
јавност“

Активности за подигнување на јавната свест во рамките на
проектот за започнување активности за расчистување на
загадените места со линдан во ОХИС
 Прва фаза 2018-2019 со истражување на јавното
мислење и едукација
 Втора фаза (2021-2022) продолжува по спроведена
тендерската процедура за избор на соодветна фирма
за отстранување наизомери на HCH и линдан и
ремедијација на почвата
 Документирање на процесот (изработка на кусо
документарно видео)
 Известување на јавноста за преземените чекори во
координација со Канцеларијата за ПОПс, МЖСПП и
Полиеко - фирма изведувач

Континуирано огласување во јавни и печатени медиуми
 Над 30 ТВ и радио гостувања за промоција на активностите
поврзани со проектите
 Најмалку 10 соопштенија до медиуми за тековни информирање за
работата на МЕД
 Промовирање на работата на МЕД на социјаните медиуми
• Facebook – одржуваме неколку страни и сите
имаат одлична посетеност;
• Инстаграм – редовно се објавуваат слики/story со
линкови до други релевантни содржини
 Организирана онлајн средба со членовите на МЕД

Континуирано огласување во јавни и печатени медиуми
•
•
•
•

•

МЕД учествуваше со свој штанд со промотивни материјали на Преспанскиот
јаболкобер, на
Организираше доделување награда за Гринбелт на градоначалникот во
Кочани и како дел од јавните дебати во Малешево,
Учествувавме со свои презентации на филмскиот фестивал „Ехо“ и промоција
на документарниот филм „По Марко“
Изработивме или бевме вклучени во 7 кратки видеа (Голем Град, Малешево,
Натура 2000, „Луѓе и предели“) 3 анимирани видеа во рамки на проектот
SHAPE и еден документарец „После Марко“, прикажан на фестивалот
„Македокс“
Се спроведоа предавања за наставници преку ЗУМ со голем број учесници/
наставници

Доделување награда за Green
belt

Одбележување
значајни денови
и учество на
конгреси
Ден на Natura 2000

Вело-птичарска тура низ Овче Поле за
одбележување на Европските денови на
набљудување на птиците

IUCN World Conservation Congress

Научни
публикации

Објавени Том. 23-1 и 23-2 за 2021
година, во два броја, со 10 трудови
МЈЕЕ е преместен на нова платформа
за он-лајн издавање
www.mjee.org.mk

Популарни
публикации

Едукативни содржини и
активности за деца со посебни
потреби, за значењето,
функциите и вредностите на
рипарискиот појас на реката
Брегалница
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Соработници
партнери
финансиери
МЕД е членка на:
 Меѓународната унија за зачувување на
приордата (IUCN) од 2017
 CEEweb for Biodiversity од 2008
 Асоцијација на Европскиот Зелен Појас од 2017
МЕД е партнер на BirdLife International од 2018

