
ЗДРАВИ НАВИКИ ЗА
ЗДРАВА ОКОЛИНА
ЗОШТО ВОЗЕЊЕ ВЕЛОСИПЕД И ПЕШАЧЕЊЕ?

А В Г У С Т  2 0 2 2   

Г Л А С И Л О
Б Р . 1

ШТО НАПРАВИВМЕ?

ТЕРЕНСКО И ОНЛАЈН ИСТРАЖУВАЊЕ
ЗА ОДНЕСУВАЊАТА НА ГРАЃАНИТЕ ОД
ОПШТИНА АЕРОДРОМ И НИВНИТЕ
ПОТРЕБИ ЗА ПОЧЕСТО ВОЗЕЊЕ
ВЕЛОСИПЕД И ПЕШАЧЕЊЕ

ИНФОРМАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПЕШАЧЕЊЕ И
ВОЗЕЊЕ ВЕЛОСИПЕД ВО ОПШТИНА
АЕРОДРОМ

Поттикнати од деценискиот проблем со загадувањето на
воздухот во град Скоп�е, а воедно и водени од потребата за
промоци�а на физичката активност ка� граѓаните, Центарот за
истражување и креирање политики започна со имплементаци�а
на проектот Здрави навики за здрава околина, поддржан од
Програмата за разво� на обединетите нации. 

Секо�дневното пешачење и возење велосипед на кратки релации
(2-5 км) имаат големи здравствени придобивки за целокупното
психо-физичко здрав�е (кардиоваскуларен, мускулоскелетен и
локомоторен систем), Со физичката активност, покра� тоа што �а
унапредуваме целокупната благососто�ба, истовремено вли�аеме
кон намалување на индивидуалните �аглеродни отпечатоци во
животната средина. Оттука, една од целите на Акци�ата е
зголемена мобилност на граѓаните од Општина Аеродром преку
пешачење и возење велосипед на кратки релации, во насока на
налаување на загадувањето на воздухот и намалување на
вли�анието на климатските промени.
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ЗА ПРОЕКТОТ

Ова Гласило е подготвено од Центар за истражување и креирање политики како дел од проектот „Справување со загадувањето на
воздухот во Град Скоп�е„ ко� е финансиран од Шведска, а е имплементиран од Програмата за разво� на Обединетите нации во

партнерство со Министерство за животна средина и просторно планирање и Град Скоп�е.  Мислењата искажани во ово� документ се на
авторот и не е нужно да ги рефлектираат ставовите на донорот или суб�ектите кои го имплементираат проектот.
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Во истражувањето за перцепциите, однесувањата и
потребите на граѓаните од Општина Аеродром за
користење велосипед и пешачење на кратки
релации, во насока на намалување на загадувањето
на воздухот, беа вклучени 360 граѓани. 

Главните наоди укажуваат дека генерално граѓаните
се добро запознати со феноменот климатски
промени и свесни за нивното индивидуално
вли�ание врз загадувањето на воздухот, како
резултат на возење автомобил. Исто така, половина
од нив (50%) поседуваат велосипед и редовно го
возат на кратки релации. Ист процент секо�дневно
пешачат по на�малку 30 минути. Со спроведеното
истражување ги дознавме и потребите на граѓаните
за почесто да возат велосипед и пешачат, кои
воглавно се однесуваат на постоечката
инфраструктура и безбедноста на патеките/

тротоарите.

Во текот на истражувањето, на граѓаните им
овозможивме да се при�ават во два групни
предизвици со користење на апликаци�ата STRAVA:   

ПРЕДИЗВИК 1 - Возење велосипед на кратки релации; 

ПРЕДИЗВИК 2 - Пешачење на кратки релации.  

Со цел да ги претставиме условите и правилата на
предизвикот, организиравме две информативни
работилници. Во моментов 50 граѓани од Општина
Аеродром се вклучени во предизвиците.

По завршувањето на предизвиците, учесниците кои ќе
ги остварат поставените цели ќе доби�ат ваучери за
спортска опрема, а на�активните ќе бидат
дополнително наградени. 

На ово� начин вли�аеме на промена на секо�дневните
навики за користење автомобил, ги поттикнуваме и
мотивираме граѓаните да бидат повеќе физички
активни, со што директно допринесуваме кон
намалување на загадувањето во град Скоп�е. 

ПРОДОЛЖУВА...

Велосипедските патеки не се доволни
на број, ниту пак добро поврзани.
Дополнително, долж патеките
осветлување е несоодветно, што влијае
на безбедноста и сигурноста, особено
на нас велососипедистките.


