
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАДВОРЕШНА СРЕДИНА, АНАЛИЗА И ПРЕДИЗВИЦИ 

Од особена важност за одржливоста на граѓанскиот сектор, кои сеуште 
воглавно се финансираат од странски донатори, е нивна преориентација 
кон давање на услуги на јавниот сектор. Ова е особено важно заради 
обезбедување средства од различни извори на финансирање, пред се 
ориентирајќи се кон локалните извори. Исто така, граѓанскиот сектор сеуште 
не е доволно запознаен со процесот на евроинтеграција, посебно со 
програмите кои се достапни за Република Македонија, како на пример 
Програмите на заедниците, ИПА и други. 
 
Недостатокот на еколошка свест и еколошка култура е воочливо кај сите 
граѓани на Тетово. Поради ова се јавува потреба од едуцирање на младите, 
но и на постарите за она што значи екологија и на кој начин поединците 
може да придонесат кон намалување на еколошките проблеми од глобални 
рамки.  
 
Досегашната практика покажува дека постои волја за соработка помеѓу ЛС и 
граѓанскиот сектор, но треба дополнително да се развијат стратегии за 
екологија и еколошко образование кои би дале рамка на таа соработка. 
Заради систематско решавање на комуникацијата помеѓу ЛС и граѓанскиот 
сектор потребно е да се разработи стратегија и наоѓање соодветни форми 
на комуникација.  
 
Иако граѓанскиот сектор вложува напори да го подобри имиџот во 
заедницата, сеуште тој е на незавидно ниво, што создава потреба за 
делување на нивната транспарентност и поголема видливост во 
заедницата. Исто така, треба да се продолжи и со активности насочени кон 
промоција на граѓанското учество во еколошки активности, значајни за 
заедницата. Со тоа и граѓанскиот активизам ќе се развие во форма на 
соработка од взаемен интерес.  



ИСТОРИЈА НА ЕЦО АЦТИОН 
 
Ецо Ацтион е формирана во 2006 година од страна на ентузијасти со една цел, 
заштита на животната средина. Во своето постоење Ецо Ацтион работеше на 
голем број проекти преку кои придонесе кон заштита на животната средина. 
 Во текот на своето постоење Ецо Ацтион се посвети на едукативни работилници, 
преку кои на студентите и средношколците им беше доближен концептот за 
екологијата, но од аспект на заштита на средината во која живеат, наспроти 
застарениот концепт дека екологијата значи само чистење на парковите, 
тротоарите и слично.  
Ецо Ацтион активно се вклучува во процесите на мониторинг врз локалните власти 
при донесувањето на документите од областа на екологијата. 
Својата експертиза Ецо Ацтион ја зајакна и преку соработката со Институтот за 
животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа.   
 
 
  
 
 
 
  

  
 



МИСИЈА 
 
Заштита на животната средина и одржлив еколошки развој 
 
 
ВИЗИЈА 
 
Ецо Ацтион  е лидерска еколошка организација за заштита на животната средина, 
активно учествува во креирање на планови за намалување на влијанието врз 
климатските промени, промовирање на еколошка свест кај граѓаните и креирање 
на документи од областа на животната средина.  
 
 
ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА ЕЦО АЦТИОН 
 
Собрание: 
 
Извршен одбор 
 
Надзорен одбор 
 
Застапник   



СТРАТЕШКИ ОПРЕДЕЛБИ И ЦЕЛИ 
 
Ецо Ацтион низ процесот на стратешко планирање дефинираше три стратешки 
определби кои соодветствуваат со дефинираната визија и мисија.  
 
 

1. Промоција на концептот за одржлив развој преку подигнување на 
граѓанската свест за одржлив развој и заштита на животната средина. 
 

2. Зголемување на свеста кај граѓаните за теми од областа на енергетска 
ефикасност, преку едукација. 

 
 

3. Проширување на опсегот на делување на Полошки регион на Македонија 
 
Од аспект на ресурси потребни за имплементација на Стратешкиот план, глобално 
земено се дефинираа потребните технички, човечки и финансиски ресурси. 
Нивното детално планирање е предвидено во акционите планови, кои се составен 
дел од Стратешкиот план, а деталите ќе бидат опфатени преку годишното 
планирање. 
 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1 
 
Промоција на концептот за одржлив развој преку подигнување на граѓанската 
свест за одржлив развој и заштита на животната средина.  
 
1.1. Промовирање и примена на концептот за одржлив развој 
 
 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2 
 
Зголемување на свеста кај граѓаните за теми од областа на енергетска 
ефикасност, преку едукација. 
 
Цели: 
2.1  Тренирање на граѓаните за енргетската ефикасност 
2.2  Јакнење на соработката меѓу Ецо Ацтион и институциите кои работат на 

полето на енергетса ефикасност 
2.3  Учество при спроведување на Климатски Акционен План (КАП) 
 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ОПСЕГОТ НА ДЕЛУВАЊЕ НА ПОЛОШКИ РЕГИОН НА 
МАКЕДОНИЈА 

Цели: 
3.1 Зајакнување на капацитетите на Ецо Ацтион 
3.2 Креирање партнерства со организации од Македонија и соседните држави 
3.3 Подобрување на препознатливоста на Ецо Ацтион 
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АНЕКС 3  
 
Програми и активности 
 

Цели Активности Очекувања 
(резултати) 

Индикатори Извори на 
верификација 

Претпоставки/ 
ризици  

1. Програма за одржлив развој 
1.1  Промовирање 
и примена на 
концептот на 
одржлив развој 

Јавни кампањи за 
зголемување на 
свеста 

Зголемена јавната 
свест кај 
граѓаните за 
одржливиот 
енергетски развој 

1000 граѓани 
опфатени со 
јавните кампањи 
 

Фотографии, листи 
на учесници 

Заинтересираност 
на граѓаните за 
оваа проблематика 
Потпишан 
Меморандум за 
соработка со 
Министерството за 
животна средина 

Организирање на 
дебати и трибини за 
важност на 
одржливиот развој 
 

    

2. Програма за неформална едукација за еколошка свест 
 
2.1 Зголемување на 

еколошка свест 
кај учениците и 
студентите 

Организирање на 
работилници со 
средношколци и 
студенти  

Зголемена 
еколошката свест 
кај учениците и 
студентите 

Опфатени 1500 
средношколци и 
студенти 

Листа на 
учесници, 
фотографии 

Интерес на младите 
за учество во вакви 
работилници 
 

2.2 Покренување на 
иницијативи за 
заштита на 
средината 

Организирање на 
младите при 
покренување на 
еколошки 
иницијативи 

Покренати 
иницијативи со 
цел уредување  
на одредени 
еколошки 

Број на 
покренати 
иницијативи 
Број на 
потпишани 

Иницијативи 
Петиции 

Соработка со 
локалната власт за 
решавање на 
еколошките 
проблеми 



Потпишување на 
петиции за одредени 
еколопки проблеми 
 

прашања петиции 
Број на решени 
еколошки 
проблеми 

3. Програма за јакнење на граѓански активизам  
3.1 Развој на 
стратешки 
документи на 
локалните 
институции 
насочени кон 
потребите на 
граѓаните 

Учество во креирање 
на Климатски 
Акциони Планови за 
општините 

Креирани 
документи преку 
кои ќе се зголеми 
влијанието на 
граѓаните врз 
институциите 

Број на донесени 
Стратегии 
Опфатени 6 
Општини 

Стратегиите Заинтересираност 
на граѓаните за 
учество во 
креирањето на 
Стратегиите  
Ажурноста на 
општините при 
креирањето на 
Стартегиите 

Учество при 
креирање на 
Стратегии за 
енергетска 
ефикасност 

    

3.2 Зголемување на 
свеста кај 
граѓаните за теми 
од областа на 
енергетска 
ефикасност, преку 
едукација 

Едукативни средби со 
граѓаните за теми 
поврзани со 
екергетската 
ефикасност 
 

Зголемена свест 
кај граѓаните за 
енергетската 
ефикасност 
Запознавање на 
граѓаните со 
пимот на 
енергетска 
ефикасност 

2500 граѓани од 
различни возрасти 
опфатени на 
едукативните 
средби и 
работилници 

Фотографии, 
Листа на 
учесници 

Отворенотс на 
граѓаните за да 
научат нешто 
ново 
Заинтересираност 
на помладите за 
проблемите од 
енергетската 
ефикасност. 



Едукативни 
работилници со 
различни возрасни 
групи 
 

Едуцирани 
граѓани, студенти 
и ученици за 
придобивките од 
енергетската 
ефикасност 

   

4. Креирање партнерства со организации од Македонија и поголема видливост на Ецо Ацтион 
4.1 Креирање на 
партнерства со 
организации во 
Западна 
Македонија 
 

Посети на 
организации кои 
работат во областа на 
екологија 

Креирани 
партнерства со 
организации од 
Западна 
Македонија 

Посетени 
10организации 

 Отвореност за 
соработка од 
страна на 
организациите 

Заеднички 
аплицирани проекти 

 Број на проекти    

5.Програма за институционален развој на Ецо Ацтион 
5.1 Развој на 
човечки ресурси 

 

Обуки за 
вработените и 
волонтерите 

    

Размена на искуства 
со други организации

    

5.2 Развој на 
административни 
капацитети 

Ревидирање на 
постоечките 
документи за работа 

    



Подготовка и 
донесување на 
документи за 
поефикасно 
работење 

    

 
 



 
 
 


