Реализирани проекти за 2011 година
Одд. За заштита на Животната Средина

Ден на Дрвото – Засади ја својата иднина
Проект 01/11
Проект: Ден на Дрвото – Засади ја својата иднина
На 31.03.2010 година, во рамките на Акцијата "Ден на дрвото - Засади ја својата иднина", на
површина од околу два хектари на локацијата викана Под Цареви Кули, се пошуми
локалитетот од платото на Ловен Дом до Цареви Кули. Беа посадени околу дванаесет илјади
садници класичен и аризонски чемпрес. Исто така се посадуваше и по улиците на Општина
Струмица каде беа посадени поголеми садници на јавор.Организатор на ниво на државата
беше владата на Р.Македонија додека на локално ниво еден од главните подржувачи на
акцијата беше Општина Струмица која активно учествуваше во организацијата и масовно
присуствуваше
на
засадувањето
на
дрвцата.
Во акцијата масовно се вклучија учениците од средните и основните училишта,
Општинската администрација, претставници на Македонски Шуми подружница Струмица,
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, Противпожарната единица Струмица, Полицијата,
претставници на невладините организации и планинарски друштва, претставници од
Претпријатието за обработка на тутун „Струмица Табак“ Струмица, други јавни институции
и организации и заинтересирани граѓани. Меѓу илјадниците учесници во акцијата беше и
Градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, кој со особен ентузијазам го даде својот
допринос посадувајќи дрвца на утврдената локалција.
Целиот проект беше застапен на локалните и националните интернет страници, радиo и
телевизии. Настанот беше истакнат и на локалната страница на Општина Струмица.

Зелена недела – Зелена есен 2011
Проект 02/11
Проект: Zelena nedela-zelena esen 2011

Проектот Zelena nedela-zelena esen 2011 започна со реализација во почетокот на
септември 2011година овој проект се состои од три под проекта вклучени по името зелена
недела која соодведста со европската акција - Денови на Европската зелена недела. Целта на
акцијата беше подигање на свеста на граѓаните на Општина Струмица како и обележување
на светските денови на за по-чист амбиентален воздух, за меѓународниот ден без
велосипеди, и за по-чисти планини. Во проектот се вклучени три под проекта :

За почист амбиентален воздух во Општина Струмица се одржа на 16 септември 2011 во
10.00 часот со помош на учениците од гимназијата Јане Сандански и професорката по
англиски јазик Невенка Стојанова се организира презентација за значењето на Светскиот
ден на Озонската обвивка, зачувување на климатските промени и намалување на озонската
обвивка пред учениците од основните и средните училишта и пред заинтересирање граѓани
од општината. Презентацијата ќе биде претставена од страна на учениците во просториите
на Дом на АРМ. Паралелно на оваа активност во сите средни училишта за време на третиот
час ќе биде прочитан текстот од презентацијата.
После предавањето за озонот ке има презентација од страна на еколошкото друштво
Планетум за собирањето и добивките од собирањето на електронскиот отпад во Општина
Струмица.

Ден без автомобили беше главен и најголем проект во зелената недела на општина
Струмица. Во соработка со еколошкото друштво Планетум организиравме крос низ улиците
на Општина Струмица . Во него беа вклучени Градоначалникот на општина
Струмица,основни и средни училишта, сите медиуми, сите заинтересирани ѓрагани на
општината.Тргнување беше од плоштадот Гоце Делчев пота беше затворена една улица во
рок од 1 час на која се одржа крос на 250 велосипеди. Со завршување на кросот
организиравме натпревар со точак кој ке се одвива во паркот на општината и ќе започне во
11.00 часот Во натпреварот учествуваа по 5 ученици од основните училишта од општината.
Натпреварот е во вид на поединечно тркање со поставени препреки низ патеката на кој ке се
мери времето за кое е измината патеката првите три пласирани учесници ке добијат
награди,а за останатите учесниците им беа доделени благодарници.

За почисти планини организиравме прошетка со собирање на отпадоци до св.Илија и
запознавање, информирање и подигање на јавната свест на ѓраганите за зачувување на чисти
планини од отпадоци. Почетокот на акцијата беше од 09.00 часот и да траеше до 14 часот во
акцијата беа вклучени ученици од основните и средни училишта во Општина Струмица. Со
овој проект ја завршивме еко седмицата во Општина Струмица.
Целиот проект беше застапен на локалните и националните интернет страници, радиа и
телевизии. Настанот беше истакнат и на локалната страница на Општина Струмица.

Ден на Дрвото – Засади ја својата иднина
Проект 03/11
На 23.11.2010 година, во рамките на Акцијата "Ден на дрвото - Засади ја својата иднина", на
површина од околу два хектари на локацијата викана Под Цареви Кули, се пошуми
локалитетот од платото на Ловен Дом до Цареви Кули со што беше почнат проектот на
општината Oплеменување на опожарениот дел над Ловен Дом. Беа посадени околу
петстотини и педесет садници јасен и липа.Организатор на ниво на државата беше владата
на Р.Македонија додека на локално ниво еден од главните подржувачи на акцијата беше
Општина Струмица која активно учествуваше во организацијата и масовно присуствуваше
на
засадувањето
на
дрвцата.
Во акцијата масовно се вклучија учениците од средните и основните училишта,
Општинската администрација, ЈПКД „Комуналец“ Струмица, Противпожарната единица
Струмица, Полицијата, претставници на невладините организации и планинарски друштва,
претставници од Претпријатието за обработка на тутун „Струмица Табак“ Струмица,
Лукоил и други јавни институции и организации и заинтересирани граѓани. Меѓу
илјадниците учесници во акцијата беше и Градоначалникот на општина Струмица Зоран
Заев, кој со особен ентузијазам го даде својот допринос посадувајќи дрвца на утврдената
локалција.
Целиот проект беше застапен на локалните и националните интернет страници, радиo и
телевизии. Настанот беше истакнат и на локалната страница на Општина Струмица.

