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Во текот на 2014 година ЕД Планетум реализира низа активности како дел од
проектите од областа на животната средина, урбано уредување и
алтернативен туризам. Исто така ЕД Планетум со своето работење даде
придонес во развојот на граѓанското опшество во Р. Македонија вклучувајќи
се во бројни активности.
Проектите кои беа реализирани во оваа година се следните:
1. Природата за луѓето и луѓето за природата финасиски поддржан од ЕУ
преку Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и
Р.Бугарија во партнерство со Природен парк Рилски манастир од Рила. Овој
проект започна со реализација во Април 2013 година и ќе заврши во
Октомври 2014 година. Целите на проектот се зајакнување на човечките
капацитети за заштита на сеуште недопрените природни ресурси од страна
на човекот како и зајакнување на меѓусекторската соработка помеѓу двата
региона во областа на заштита на животната средина и развој на одржливиот
туризам. - Во Р.Бугарија беа одржани два семинари каде 8 претставници од
Струмичкиот регион поминаа обука за обучувачи и беа обучени за
одржување на обуки од областа на еко-туризмот. Исто така беа одржани 4
семинари во Струмица за различни целни групи каде беа креирани повеќе
предлог идеи за тема од областа на еко-туризмот. На крајот беше одржана
завршна конференција на која се формира неформална мрежа од двата
региона ( Струмица- Рила ) од повеќе сектори кои во иднина треба да
работат на заеднички проекти за развој на еко туризмот во двата региона.
2. Разумно користење на електричната енергија финасиски поддржан од ЕВН
Македонија. Овој проект започна со реализација во 2007 година и трае
континуирано се до денес. Во текот на 2014 година во рамките на овој проект
се
реализираа 60 едукативни работилници за разумно користење на
електричната енергија во 3 основни училишта во Струмица (2) и Моноспитово
(1) и од страна на претходно формираните Зелени енергетски клубови во
овие училишта. Исто така во секое училиште се организираа отворени
денови на кои се презентираше работата на самите Зелени клубови. На
крајот децата од овие клубови учествуваа во националниот квиз кој ќе се
одржи во Охрид. Во реализацијата на овој проект покрај ЕД Планетум
учествуваат уште 4 НВО-и од Р.Македонија.
3. Беласица без граници кој е финасиски подржан од Германското
министерство за животна средина. Ова е пограничен проект помеѓу НВО-и од
Бугарија, Грција, Македонија и Германија кој започна со реализација во Март
2013 година и ќе заврши во декември 2015 година. Во 2014 година беа
реализирани повеќе обуки, работилници. Сите овие обуки и работилници се
реализираат наизменично во секоја држава во регионот под падините на
планината Беласица. Исто така беше реализиран и камп во Р.Грција,
изложба на фотографии од регионот на планината Беласица во Грција и
Бугарија.
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4. Биди зелен , биди дел од герила градинарскиот тим е проект кој се
реалзираше од месец Мај до Октомври во општина Струмица. Преку проектот
се реализираа 5 градинарски акции и се уредија пет јавни површини во
општина Струмица, 6 работилници за реупотреба на отпад. Во сите овие
работилници и акции беа диреткно вклучени над 200 учесници ( ученици,
волонтери, вработените
од институции, бизнис сектор ) и случајни
посетители кои активно се вклучија како во работилниците за реупотреба на
отпад , така и во герила градинарските акции. Во проектот исто така активно
беа вклучени повеќе институции, општина Струмица, медиумите и
невладините организации.
ЕД Планетум со 5 свои претставници (младинци / волонтери) учествуваше на
летниот еко-камп кој се организираше во природниот парк Беласица во
Р.Грција (Национален парк Керкини) каде се едуцираа за биодиверзитетот
на планината Беласица, развој на еко-туризмот, припрема на храна за
туристи и др.
ЕД Планетум со цел зајакнување на капацитетите на своите членови со
повеќе свои претставници учествуваше на повеќе обуки кои беа
организирани од страна на Фондацијата Отворено Опшество – Македонија.
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ЗАВРШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014 ГОДИНА

ПРИХОДИ
ТИП

СУМА

Донатори ( фондации,
амбасади, граѓани, бизнис
сектор )

3.446989,00 ден.

Приходи од услуги
Камата

196000,00 ден.
72,00 ден.

ВКУПНО

3.643061,00 ден.

Графичики приказ на приходи за 2014 година

72, 0%
196000, 5%

3446989,
95%
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РАСХОДИ
КАТЕГОРИЈА

СУМА

Провизија

22749,00 ден.

Плати и хонорари

184276,00 ден.

Придонеси за плати и
персонален данок
Директни трошоци

77460,00 ден.
3103020,00 ден.

Индиректни трошоци

255556,00 ден.

ВКУПНО

3.643061,00 ден.

Графички приказ за расходот во 2014 година

184276, 5%
22749, 1%

77460, 2%
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