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НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Во периодот од  1 Јануари 2016 година, па се до 31 Декември 2016 година, согласно 

програмските и проектните поставени цели, ЕД Планетум  организираше низа активности со 

цел исполнување на мисијата, визијата и јакнење на институционалните капацитети на 

организацијата.   

Во текот на 2016 година, ЕД Планетум спроведе голем број активности и иницијативи, што 

подразбираа комуникација и контакти со различни целни групи, организации и институции. 

Сето ова ни овозможи како организација да ги разбереме подобро потребите на истите и да ги 

вклучиме во процесот на креирањето, планирањето и во имплементирањето на нови 

активности, што придонесува и ќе придонесе кон решавање на актуелните проблеми и 

прашања од областа на нашето делување. Исто така на овој начин  многу повеќе се 

приближивме до нашите конституенти и заеднички успеавме да оствариме влијание во 

заедницата, кое секако се гледа по постигнатите резултати.  

Во текот на оваа година видливо се гледа и насоченоста на проектниот тим кон мотивација и 

поголемо вклучување на членовите на ЕД Планетум, како на постарото членство, така и на 

новите членови и на волонтери. Ова придонесе и за зголемена ефикасност во однос на 

размена на информации помеѓу членовите на различно ниво во организацијата. Спроведените 

иницијативи и активности влијаеа за подобрување на капцитетите на организацијата, а дадоа 

и голем придонес во склопувањето на партнерства како со граѓански организации од 

локалната заедница и пошироко, така и  партнерства со институции на локално и државно 

ниво. Се изработија многу важни документи и се остварија значајни постигнувања. Како на 

пример: етички кодекс на организацијата, креирањето на модел за информирање и 

образување на конституентите за акциите на креаторите и носителите на политики и одлуки 

како и донесување на системи и процедури за финасиско и сметководствено работење на 

организацијата и набавки. (Во овој период активно се работеше и на подготвките за стратешко 

планирање). 

Исто така во последните месеци од 2016 година, голем дел од активностите беа насочени кон  

вмрежување во домашни и меѓународни организации, како и кон креирање планови за 

комуникација и вклучување на дијаспората и јакнење на соработка од ваков тип.  

 

Проекти во 2016 година 

1.Разумно користење на електрична енергија- финансиски подржан од ЕВН Македонија. Овој 

проект започна со реализација во 2007 година и трае континуирано се до денес.  

Во текот на 2016 година во рамките на проектот се реализираа 45 едукативни работилници за 

разумно користење на електричната енергија во 3 основни училишта во: Дојран, с.Негорци и 

Лозово за учениците кои беа членови на 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 крај децата од овие клубови учествуваа на национален квиз кој се 
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одржа во Струга. Во реализацијата на овој проект покрај ЕД.Планетум учествуваа уште 4 НВО-и 

од Р.Македонија. 

2.Зелена граѓанска акција во Струмица - финансиски подржан од Фондација Отворено 

Општество-Македонија, а кофинансиран од Општина Струмица. Овој проект започна со 

реализација Јануари 2015 година и заврши во Јули  2016 година. Целта на проектот беше  

преку мобилизирање на локални ресурси да се подобри зелената инфраструктура и 

инфраструктура за игра и релаксација во урбани и рурални средини во Општина Струмица.  

Во текот на 2016, продолживме со уредувањето на предвидените површини и активности.  Во 

овој период се уредија две јавни површини во рурални места  во с.Раборци и с.Просениково, 

како и се приспособија  и уредија  две постоечки површини за игра и релаксација пред 

станбени згради во Струмица. 

Во  рамките за Зелената граѓанска акција беа вклучени и корисниците од терапевтската 

заедница Покров,  со цел социјализација на оваа целна група, но и уредување на нивниот 

простор.  

За оплеменување на зелената инфраструктура и инфраструктурата за игра и релаксација се 

организираа повторно  креативни работилници  во дрвопреработувачката насока при С.О.У. 

„Никола Карев“. Таму учениците од оваа насока од собрани палети изработија уште два  сета  

маси и четири клупи. 

Два локални медиуми вршеа мониторинг секој месец за одржувањето на веќе уредените 

површини. На двата локални медиуми кои вршеа мониторинг на уредените површини беа 

прикажани мониторинг извештаите, со цел да се согледа состојбата на уредените површини, 

како и подигање на јавната свест за ниво идно одржување. 

По завршувањето на уредувањето се формира неформална група од станари чии површини 

беа уредени и се одржа дискусиона средба, со цел да се сподели досегашното искуство, 

практики и заклучоци, кои беа доставени до релевантните институции за одржување на 

површините, но и воспоставување на практика од ваков тип.  

3.Зелено претприемништво- финансиран од Националната агенција за Европски образовни 

програми и мобилност преку Европската Унија, а се реализира преку програмата Ерасмус+ КА1 

Мобилност на младински работници. Проектот започна со реализација во Ноемрви 2015 

година заврши во Мај 2016 година.  

Во рамките на проектот беше  организиран на 7-дневен тренинг воден од страна на 

интернационални обучувачки  кои дизајнираат и водат интернационални програми. Учество 

земаа 10 организации  од: Македонија, Италија, Романија, Германија, Хрватска, Шпанија, 

Турција, Ирска, Летонија и Бугарија. Вкупно учествуваа 18 учесници. 

Целта на тренинг курсот беше зголемување на можноста за вработување на младите луѓе од 

Европа преку искористување на нивниот креативен потенцијал и збогатување на пазарот на 

трудот со нови работни места преку отварање на еко-социјално претпријатие.  
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Учесниците имаа можност да се запознаат со основите на претприемништвото како и со еко 

социјално претприемништво, да изработат бизнис план, работејќи во групи да создадат 

модули со свои виртуелни еко претпријатија, како и да разменат искуства и да се запознаат со 

нови култури и традиции. 

4. Локална кампања против климатски промени – финасики поддржан од ЕНВ.нет мрежата, 

4x4x4 Балкански мостови  и општина Струмица. Кампањта се спроведуваше од месец Март 

2016 годин до месец Октомври 2016 година. 

Во локалната кампања против климатски промени „Климата не е на копче“ се вклучија  повеќе 

целни групи преку различни активности: деца, млади, претставници од граѓански организации, 

институции и беа опфатени  основните и средните училишта од о.Струмица како и детските 

градинки. 

За младите се организирааа работилници за креирање на стрип. Преку работилниците за 

пишување на стрип се зголемија знаењата и вештините за пишување на стрип, еко приказна, 

се зајакнаа и вештините за тимската работа и волонтеризам. Младите вклучени во 

работилниците го илустрираа стрипот „ Климата не е на копче„. Стрипот беше доставен во сите 

средни и основни училишта. 

На повеќе работилници со членови од повеќе НВО-и се креираа еко-кафе пораки.  Креираните 

еко-кафе пораки беа испечатени и дистрибуирани во кафетериите со што во кампањата ја 

вклучивме индиректно и пошироката јавност. Секој посетител во кафе бар Концепт и кафе бар 

19-ка со нарачено кафе добиваше порака поврзана со климатските промени и начини за 

превземање на индвидуални активности за заштита на животната средина.  

Се  изработи и боенка за загрозени светски видови на животни од климатските промени. 

Боенката се дистрибуираше до сите дечиња од прво одделение и предшколска возраст во 

Струмица, с.Дабиља и с.Куклиш. Децата преку работилници беа запознаени со загрозените 

светски видови на животни опфатени, а кои беа опфатени во боенката.  

По повод светскиот ден без автомобили, се организраше дефиле со велосипеди во соработка 

со ВК Актив Струмица и одделение за животна средина на о.Струмица, како и  марширање низ 

улиците  со носење на  транспаренти со  пораки преку кои ги  информиравме, но и се 

обидовме да ја подигнеме свеста на граѓаните за последиците од климатските промени и 

улогата на секој граѓанин во справувањето со истите. 

Во рамките на оваа кампања се изврши хортикултурно уредување и озеленување на јавна 

површина во центарот на Струмица во која учествуваа ученици од средните училишта, ЕД 

Планетум, ЈПКД Комуналец и вработени во Заводот за статистика. 

На овој начин остварувајќи ги конкретните цели едуцирање на младите и децата, како и 

зголемување на соработката помеѓу различни целни групи во борбата против климатските 

промени, успеавме да ја вклучиме и мобилизираме јавноста и младите во директни 

активности за решавање на проблемите со климатските промени во струмичкиот регион . 
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5.Мониторинг на акциски планови од локалните стратегии на општина Струмица – соработка 
со граѓански сектор – Финасиски поддржан од ФООМ, период на реализација  од Јуни 2016 до 
Март 2017 година. 
Спроведувајќи го мониторингот ЕД Планетум имаше за цел да ја зголеми соработката помеѓу 

општината и граѓанскиот сектор  и неговото  вклучување  во имплементација на Акцискиот 

план за Локaлна Стрaтегија за соработка со граѓанскиот сектор.  

Во рамките на мониторингот имаше повеќе засегнати страни и вклучени во  имплементација 

на активностите: Одделение за ЛЕР, Совет на ЛС, Центар на заедница, Одделение за правни 

дејности, Сектор за управување со човекови ресурси, Одделение за финансии, кои беа цел на 

мониторингот како и граѓански сектор кој преку  свои членови  беа вклучени во  обуките за 

мониторинг и спроведување на истиот.  

За потребите на проектот беа ангажирани мониторинг тимови составени од претставници од 

граѓанскиот сектор. Членовите на тимовите кои беа претходно обучени за вршење на 

мониторинг, имаа  за задача да ги мониторираат одделенијата и секторите во о.Струмица кои 

се одговорни за имплeментација на акцискиот план. По завршувањето на мониторингот се 

изработи извештај со препораки и заклучоци за подобрување на имплементацијата на 

акцискиот план. Акцискиот план ќе биде презентиран пред претставници од општина 

Струмица и граѓанскиот сектор. 

Преку мониторингот се доби јасна слика за спрoвeдувањето и текот на активнoстите 

предвидени во aкцискиот план. Исто така се согледа и фактичка состојба во врска со 

искористување на општинските  ресурси за остварување на стратешките цели. 

6. Проект: Програма за поддршка на граѓанско општество Цивика Мобилитас, период на 

имплементација од Април 2016 до Април 2018 година, финасиски поддржан од Швајцарска 

Конфедерација во рамките на проектот: „Програма за поддршка на граѓанско општество 

Цивика Мобилитас“ 

Преку програмата за поддршка на граѓанско општество Цивика Мобилитас, ЕД Планетум доби 

финансиска поддршка за институционален развој и организациско јакнење. 

Во двегодишниот план за имплементација ЕД Планетум активно ќе работи на петте области 

(идеи, заеднички каузи и заеднички акции, вредности, убедувања и ставови, конституенти / 

граѓански ангажман, организациски развој, општествено влијание). За секоја област ЕД 

Планетум има јасно зацртани цели со активности од кои ќе произлезат видливи продукти. 

Во текот на овој период во рамките на предвидените активности за институционалниот развој 

постигнавме значајни резултати, остварувајќи ги предвидените цели.  

Со цел развој на заеднички идеи каузи и акции, најпрво се изработи анкетен прашалник преку 

кој се испита колку од членовите и конституентите се запознаени со мисијата и визијата на 

организацијата. Исто така преку директни контакти со членовите на ЕД Планетум, (преку 

организирање на средба), се започна со испитување на нивното мислење за принципите, 

правилата на однесување и етичките вредности на организацијата, со цел изработка на етички 

кодекс, по што се изработи и етички кодекс на ЕД Планетум. Со изработката на етичкиот 
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кодекс дојдовме до документ кој ги содржи водечките начела и вредности на организацијата, 

кои треба да ни помогнат и да не водат во нашата секојдневна работа. 

Другото клучно постигнување е креирањето на модел за информирање и образување на 

конституентите за акциите на креаторите и носителите на политики и одлуки. Во овој документ 

се дефинирани начините на информирање и образување на конституентите, а овој документ е 

изработен со поддршка и учество на конституентите од различни општествени групи (членови, 

волонтери, партнерски НВО-и, претставници од институции, медиуми, граѓани и др.)  и 

доколку моделот постане функционален односно почне да се практикува во секојдневната 

работа на организацијата ќе ја зголеми отчетноста и транспарентноста на ЕД Планетум пред 

јавноста. 

Во оваа фаза започнавме и  со идентификување на иселениците во странство од регионот. 

Идентификувањето на иселениците ќе продолжи, а целта е креирањето на план за  нивно 

вклучување  во работата на ЕД Планетум. 

Со цел зголемено вклучување на граѓански ангажман во работата на ЕД Планетум беа 

превземени голем број активности. Одржување на  состаноци на различни нивоа, превземање 

на  активности за воспоставување на соработка со организации кои ја претставуваат 

дијаспората на Р.Македонија, истражување на платформи и мрежи , како и контакти и средби 

со граѓани за решавње на проблеми од областа на животната средина. Како резултат на 

детектирање на проблем,  „Дивите  депонии кои се наоѓа на патот Струмица - с.Водоча кон 

с.Вељуса,“ тимот на ЕД Планетум превзема иницијатива за актуелизирање на овој проблем и 

одржа состанок со месното население од с.Водоча и се дискутираше за причините, за предлог 

решенија за проблемот со дивите депонии во околината на селото и во самото село, како и 

превземање на понатамошни мерки и активности.   

За зацврстување на соработката со државни институции се организира и дебата на тема 

„Генетски модифицирани организими - Да  или Не закана за луѓето и животната средина.„ на 

која учествуваа претставници од повеќе државни институции, НВО-и и нутриционисти. 

За да се зајакне организацискиот развој во овој период активно се работеше и на креирање 

документирани системи и процедури за работа на организацијата, како прв таков документ 

што се изготви е планот/Упатството за односи со јавноста, а потоа се изработи и документот 

“Системи и процедури за финасиско и сметководствено работење и набавки” 

Од септември месец  членовите на извршната канцеларија на ЕД Планетум започна со редовна 

посета на курсот по Англискиот јазик кој се одвива во просториите на ЕД Планетум.  

Со цел зголемување на  општественото влијание, проектниот тим ги подготви промотивните 

материјали, кои треба да послужат на јавноста да се запознае со работата на ЕД Планетум, а 

воедно да ги мотивира да се вклучат во  активностите и иницијативите на организацијата, со 

што би се зголемил бројот на поддржувачи и индивидуални донатори. За  креирањето на  

функционален модел за информирање и образување на конституентите ЕД Планетум 

организираше фокус групи. Претставници во фокус групите беа наши конституенти (членови, 

волонтери, партнерски НВО-и претставници од институции, медиуми, граѓани и др).  
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 Во насока на општественото влијание и како резултат на соработката помеѓу трите страни 

невладина организација, граѓани и јавно претпријатие се озелени и оплемени уште една 

неуредена површина во општина Струмица. Уредувањето на двор пред колективната стамбена 

зграда на ул. Ѓорги Василев бр 42, каде уште еднаш се покажа дека соработка помеѓу 

невладина организација, граѓани и јавно претпријатие може да функционира.   

Изработката на веб страна на организацијата е од голема важност за развојот, но и за 

транспарентноста и отчетноста. По сите подготовки веб страната на ЕД Планетум со домејн: 

www.planetum.mk стана активна. Самата веб страна е така структуирана што дава можност 

секој заинтересиран да се запознае со историјатот на ЕД Планетум, областите на делување, 

публикациите кои ги издала или новостите кои се актуелни. 

Исто така оваа година ЕД Планетум изврши наблудување на државните институции од 

секторот животна средина на тема ”Причините за прелевање на речното корито на река 

Струмица и одводните канали и поплавувањето што таа го предизвикува“ како и Наблудување 

на работата на општина Струмица на тема: Локалната стратегија на општина Струмица за 

соработка со граѓанските организации 

За постигнување на овие важни резултати  од секоја област  ЕД Планетум организираше голем 

број активности во кои беа вклучени различни конституенти (граѓани, членови, волонтери, 

надворешни соработници). 

Персонал ( прокетен тим ) извршна канцеларија 

Во однос на проектниот тим од извршната канцеларија и работното време, тројца членови се 

со полно работно време и еден член договор на дело.  

Проектниот тим во текот на ова година присуствуваше на голем број обуки и  конференции. 

Голем дел од конференциите беа организирани од страна на Цивика мобилитас, а членови на 

проектнит тим земаа активно учество во истите. 

Исто така проектниот тим работеше и на Животниот циклус на организацијата, кое е дел од 

обуките: “Организациски развој“ во рамките на програмата Цивика мобилитас. Проектниот 

тим и претставници од извршната канцеларија на ЕД Планетум учествуваа на регионалните 

форуми организирани од страна на Цивика мобилитас. На регионалнит форум за Источен и 

Југоисточен регион на тема: “Социјална инклузија” претседателот на организацијата 

Алекасандар Лазаров имаше излагање за неформалните собирачи на отпад. 

 ЕД Планетум зема учество и на Национален форум организиран од страна на Цивика 

мобилитас: „Време на предизивици“, со цел да се дискутира за  улогата на граѓанските 

организации во решавањето на општествените проблеми, особено на актуелната политичка 

криза, како и формирање неформална мрежа помеѓу грантистите на Цивика Мобилитас. 

 Митко Шопов  имаше свое излагање  на конференцијата со наслов: „Циркуларна економија“ 

во делот на  еко-социјалното претприемништво и искуството на ЕД Планетум со првото еко-

социјално претпријатие во Македонија. Исто така ЕД Планетум учествуваше и на форумот : 

„Добри комапнии“ како резултат на претходната посета на амбасадорот на Кралството 

Холандија, Ваутер Пломп во ЕД Планетум, чија цел на форумот е развој на корпоративно 

http://www.planetum.mk/
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општество и јакнење на соработката помеѓу комапниите и граѓанските организации. Дел од 

проектниот тим учествуваше и на регионалната конференција во Струга: „Улогата на 

граѓанското општество и медиумите во застапувањето на проблеми од еколошка природа„. 

Дел од членовите на проектниот тим се вклучени во изработката на стратешкиот Локален 

еколошки план  за о.Струмица и учество во работната група за развој на регионален план за 

управување со отпад организиран од страна на Југоисточниот плански регион, како и на 

буџетските форуми на о.Струмица. 

Соработка со релевантни институции 

Соработка со основни и средни училишта од општина Струмица, како и со Детските градинки 

продолжи и во 2016 година, како и со ЈПКД Комуналец Струмица , оддление за животна 

средина и  одделение за ЛЕР. 

Медиумска покриеност 

Во 2016 година значајно се зголеми видливоста на органзицијата и поголемиот дел од 

проектните активности беа медиумски покриени. Регионалните  и националните медиуми 

покажаа интерес за соработка. Проектниот тим имаше дадено над 30 изјави и прилози,  како 

по проектни активности на регионални медиуми, така и за одредени актуелни еколошки 

прашања и проблеми. Исто така видливоста се покажа зголемена и на социјалните мрежи и на 

веб порталите, на кои имаше над 30 прилози за ЕД Планетум.  

 

ЗАВРШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

ПРИХОДИ 

 КАТЕГОРИЈА СУМА 

1. Донатори (фондации, амбасади, граѓани, бизнис 
сектор) 

3.934.242 

2. Приходи од услуга 87.735 

3. Камата 88 

   

 ВКУПНО 4.022.065 
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Графички приказ на приходите за 2016 година 

 

      
 

 

 

РАСХОДИ 

 

 КАТЕГОРИЈА СУМА 

1. Провизија 35.548 

2. Плати и хонорари 975.269 

3. Придонес за плати и персонален данок 185.811 

4. Директни трошоци 2.421273 

5. Индиректни трошоци 73.613 

6. Дневници за службено патување 330.550 

 ВКУПНО 4.022.065 

 

                               

донатори

услуги

камати

Приходи 2016 

1

2

3
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Провизија

Плати и хонорар

Придонес за 
плати и пер.данок

Директни трошоци

Индиректни трошоци

Дневници за с.п.

Расходи 2016

1

2

3

4

5

6


