
Центарот за истражување и креирање политики го имплементира проектот „Го сакам
Скопје зелено“, финанскиски поддржан од Град Скопjе. Проектот е насочен кон решавање
на една од погорливите теми во градот и се однесува на расчистување диви депонии и
третман на биолошки органскиот отпад во насока на намалување на глобалното
затоплување и климатските промени. 

Неизбежен елемент кон постигнувањето на чистота во главниот град е учество на јавноста
во еколошки акции и воведување еколошки теми и практики во образовниот систем. 

Денес, во повеќето образовни инсистуции (градинки, основни и средни училишта) се
поставени контејнери за селекција на хартија, пластика и стакло, но недостасува
селекција и на биолошкиот органски отпад.  Со правилно управување на биоразградливиот
отпад може да се добие високо нутритивен природен компост за оплеменување на почвата
во градините. Поаѓајќи од фактот дека секое училиште на територијата на Град Скопје има
сопствена градина, оваа практика може да биде имплементирана. Учениците од средните
училишта практично ќе се запознаат со процесот и ќе бидат информирани сека од нас како
индивидуа може да придонесе кон зачувување на животната средина и борбата против
климатските промени, преку правилно одлагање на сопствениот отпад. 

Општа цел на проектот е овозможување средина каде граѓаните на Град Скопје, со фокус
на младите, ќе имаат можност за зголемување на свеста и чувството за одговорност кон
природата во насока на нејзино зачувување, како и поттикнување проактивност и
волонтеризам за општо добро. Етичкиот контекст на проектот влева длабоко чувство на
синергија со и емпатија кон природата и претставува клучен елемент за разумен однос на
граѓаните кон околината. 

Активностите во рамките на овој проект се групирани во три работни пакети: 
1.Организација на локални акции за расчистување отпад 
2.Организација на обуки за компостирање, изработка на информативна брошура и
поставување компостери во средни училишта во град Скопје
3.Промотивна кампања

Бидете и вие дел од овој проект и пратете ни слика од локација во Скопје кое е загадено
со ситен отпад (пр. средно Водно, парк, кеј и сл.) во порака на Фејсбук страницата на
ЦИКП - https://www.facebook.com/crpm.org.mk со кус опис на местото, пристапност и
точна GPS локација.
Ние ќе избереме 3 локации и заедно со средношколците од градот ќе излеземе на
теренска акција.
Локацијата треба да биде лесно пристапна со јавен превоз, а депонијата не треба да има
кабаст отпад, бидејќи нема да имаме поддршка од механизација. 
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