
Аеродромки/ци кои учествуваа во групните предизвици во
апликаци�ата STRAVA, беа супер активни и успешно ги заврши�а
истите: 

ПРЕДИЗВИК 1 - Возење велосипед на кратки релации (60 км
вкупно за период од 10 дена); 

ПРЕДИЗВИК 2 - Пешачење на кратки релации (18 км вкупно за
педиод од 10 дена);

Сите учесници доби�а ваучери за спортска опрема за нивното
учество, а на�добрите во своите категории беа дополнително
наградени. 

ШТО НАПРАВИВМЕ?

ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА
УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПРЕДИЗВИКОТ

ПОСТ-ИСТРАЖУВАЊЕ

ПОТПИШУВАЊЕ МЕМОРАНДУМИ ЗА
СОРАБОТКА

ДОНАЦИЈА НА ВЕЛОСИПЕДИ И
ПАРКИНГ ВО ООУ„ЃОРЃИЈА
ПУЛЕВСКИ

ИНТЕНЗИВНА КАМПАЊА

ЗДРАВИ НАВИКИ ЗА
ЗДРАВА ОКОЛИНА
ПРОМЕНА НА НАВИКИТЕ ЗА ПОЗДРАВ И
ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ?
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Награди за најактивните

Ова Гласило е подготвено од Центар за истражување и креирање политики како дел од проектот „Справување со
загадувањето на воздухот во Град Скопје„ кој е финансиран од Шведска, а е имплементиран од Програмата за развој на

Обединетите нации во партнерство со Министерство за животна средина и просторно планирање и Град Скопје. 
 Мислењата искажани во овој документ се на авторот и не е нужно да ги рефлектираат ставовите на донорот или

субјектите кои го имплементираат проектот.
 



Во пост-истражувањето за искуството од групните
предизвици, како и за потребите на граѓаните од
Општина Аеродром, беа истакнати неколку клучни
заклучоци. Во форма на предлог политики
заклучоците ќе бидат сумирани и доставени до
Општина Аеродром, со цел да бидат земени предвид
при креирањето на новите годишни планови и
програми. 

Главните заклучоци укажуваат дека е потребно да се
интервенира во инфраструктурата за пешачење и
возење велосипед, особено во руралните делови од
Општина Аеродром. Потребна е позасилена
контрола и санкции за несовесните граѓани кои �а
загрозуваат безбедноста на пешаците и
велосипедистите. Исто така, учесниците во
предизвикот посочи�а дека генерално во општината
недостасуваат паркинзи за велосипеди и �а
нагласуваат потребата од субвенции од страна на
општината за набавка на велосипеди и електрични
тротинети.

Пост-истражувањето покажа дека на�голем дел од
граѓаните кои беа вклучени во проектот, ќе
продолжат со здравите навики и како индивидуи ќе
придонесат кон поздрав и почист воздух во градот.
  

Во рамки на проектот потпишавме два Меморандуми
за соработка, со Градоначалникот на Општина
Аеродром, г-дин Тимчо Муцунски и со деканката на
Факултет за физичко образование, спорт и здрав�е -

Скоп�е, проф. д-р. Ленче Алексовска-Величковска.

Со ова �а зацврстивме меѓусебната соработка со
клучните чинители во кои лежи одговорноста за
промоци�а на здрав начин на живот преку физичка
активност, а воедно и намалување на индивидуалниот
�аглероден отпечаток, како едно од клучните решени�а
за намалувањето на загадувањето на воздухот во град
Скоп�е.
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Да се подигнува свеста за користење на
велосипедитите уште од најмала
возраст во образовниот систем. Само на
тој начин ќе има позитивни промени и
прогрес на општеството, како за нас
како индивидуи, така и за природата.”

Пост-анализа Меморандуми за
соработка

https://www.facebook.com/OpstinaAerodrom/?__cft__[0]=AZX6ATvJ928IpenJ8TtDc_8vVh0_jaxXPURgSNZs93ACw3WvwhdztTJmx22NfAzE5pXokMksS23jfa8p7JUNT9Xz87RIGA3I-93s4ze1-AOtiYj1dmftC-_zbsbqO1qm9XDlAHFE1AjtyWoBCd4kocUXix694qZp9DivYuisaOL8zvGXeHUVCFMnmLHgxSP6ypHhjwhbc50M0iY6afdCSDjp&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ffosz/?__cft__[0]=AZX6ATvJ928IpenJ8TtDc_8vVh0_jaxXPURgSNZs93ACw3WvwhdztTJmx22NfAzE5pXokMksS23jfa8p7JUNT9Xz87RIGA3I-93s4ze1-AOtiYj1dmftC-_zbsbqO1qm9XDlAHFE1AjtyWoBCd4kocUXix694qZp9DivYuisaOL8zvGXeHUVCFMnmLHgxSP6ypHhjwhbc50M0iY6afdCSDjp&__tn__=kK-R


На свеченото отворање на на�големиот велодром во Град Скоп�е во ООУ "Ѓорѓи�а Пулевски" во Општина
Аеродром, Центарот за истражување и креирање политики донираше 10 велосипеди наменети за
учениците, кои беа набавени во рамки на проектот,  Во знак на благодарност, на тимот од ЦИКП му беше
врачена и благодарница од директорот на ООУ "Ѓорѓи�а Пулевски", г-дин Мар�ан Јовановски.
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„На наше големо задоволство во вистински момент, за возење по новиот
реконструиран велодром, пристигнаа и новите велосипеди за учениците. Имено,
станува збор за донација во рамки на проектот „Здрави навики за здрава околина“,
спроведен од Центарот за истражување и креирање политики и финансиран од
Шведска преку ,,Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)'', преку која
програма беа обезбедени 10 (десет) велосипеди, донација за потребите на учениците
од нашето училиште.
Изразуваме јавна благодарност до Центарот за истражување и креирање политики
финансиран од Шведска, од името на сите ученици во нашето училиште.“

Донација на велосипеди

https://www.facebook.com/OpstinaAerodrom/?__cft__[0]=AZUirOlBWleSgfbbmh5XHjZldsR7S2JdmdoXgeskZeT5-CC-z7ittLj1osqau90L2TF9R1nFvWjvPNWndYfhMfvZ8QmkpgYoK_C6xgXK0PQ-X3xVkjRMB7qs069rZOZRhw4Tkc7jtVoy_ay92qhGDOPzRNFVhMDPClnVco_oxijQgvjYOb8dH5Nw6-JjNrYzJl6ESbk0EeoHTgCsS_8aJdE3&__tn__=kK-R


Што се однесува до алатките за промоци�а,

развивме 3 инфо графици, 9 инфо картички, 2

Гласила, три различни радио реклами, об�авени
на на�популарните радио станици со
времетраење од еден месец (Radio Bubamara,

Radio Lider и Urban Radio). Дополнително,

развивме 1 онла�н банер ко� беше об�авен на
веб-страницата на Radio Lider за пристап до
сите матери�али (https://crpm.org.mk/healthy-
habits-for-healthy-environment/) 

Понатаму, беа диза�нирани три билборди со
различна порака и поставени на
на�фреквентните улици во општина Аеродром:

Бул. Македонска Бригада на аголот со ул. Никола
Карев, Бул. Кузман Јосифовски – Питу, Бул. Јане
Сандански. 
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Со цел да се подигне свеста за вли�анието на
аерозагадувањето врз здрав�ето, беа
спроведени меки мерки, преку интензивна
кампања. Промовиравме пешачење и возење
велосипед на кратки релации, како замена за
автомобилите и вли�аевме на менување на
однесувањата на граѓаните за намалување на
индивидуалниот �аглероден отпечаток. 

Ги користевме на�популарните медиуми, како
што се веб-страницата и ФБ профилот на
ЦИКП, радио станици и билборди во општина
Аеродром. 
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кампања

Нашите пресметки се дека на�малку 300.000 граѓани од град Скоп�е ќе бидат опфатени со кампањата во
рамките на ово� проект. ЦИКП и понатаму ќе продолжи да делува во областа на заштита на животната
средина и климатските промени, ќе лобира за воведување политики засновани на факти и реални
потреби  и ќе работи на подигнување на свеста ка� пошироката �авност и клучните чинителии, се во
насока на зголемување на квалитетот на живеење на граѓаните. 

  


