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Врз основа на Законот за здруженија и фондации, Одборот на „ФОНДАЦИЈА 

ЗАЕВ – ЕДНО ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ“, на седницата одржана на ---.--.2022 година 

донесе: 

 

 

П Р О Г Р А М A 

за дејствување  

 

 

I. Врз основа на член 2, став 4 од Статутот на „ФОНДАЦИЈА ЗАЕВ – ЕДНО 

ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ“, како цели на Фондацијата се наведуваат: 

 

1) Креирање „ЗАЕВ Социјално-хуманитарна програма“ преку вршење на 

дејности и хуманитарни активности за поддржување на заедницата преку помош 

(материјална и нематеријална) на ранливи категории на граѓани и подобрување 

на животот на ранливото население во заедницата;  

 

2) Креирање „ЗАЕВ Солидарно-инклузивна програма“за поттикнување на 

социјалната инклузија на ранливи целни групи на население, како и намалување 

на ранливоста на населението соочено со одредени социјални ризици.Истата ќе 

биде реализирана преку организирање пристапни настани кои ќе овозможат сите 

учесници, вклучувајќи ги и лицата со попреченост, целосно да учествуваат; 

 

3) Креирање „ЗАЕВ Банка за храна“преку собирање на вишоци храна, нивно 

складирање и дистрибуција до социјално загрозени категории на граѓани во 

борбата против сиромаштијата и гладот; 

 

4) Креирање „ЗАЕВ Хакатон“кој има за цел да поттикне млади, креативни и 

иновативни луѓе да изработат предлог иновативни софтверски и 

мултимедијални решенија центрирани околу одредена актуелна тема; 

 

5) Креирање „ЗАЕВ Академија за млади лидериод Западен Балкан“ во која 

учесниците ќе можат да работат индивидуално и во групи со истакнати 

поединци – нивни врсници од општествениот и политичкиот живот, стекнувајќи 

комуникациски и лидерски вештини, унапредувајќи го својот професионален 

раст и развој; 

 

6) Креирање „ЗАЕВ Академија за јавни политики“со цел континуирана 

едукација и унапредување на вештините на учесниците, преку разработка на 

темите демократија, евроинтеграциии одржлив развој, притоа разбирајќи го 

процесот на креирање јавни политики; 

 

7) Креирање „ЗАЕВ Конгресен центар“со цел унапредување на соработката со 

лидери на глобално ниво во духот на демократските вредности, промоцијата и 

заштитата на човековите права и слободи, политичкиот плурализам, меѓусебната 

толеранција и солидарноста; 

 

8) Креирање „ЗАЕВ Програма за здрава животна средина“ со цел подигање на 

свеста за заштита на животната средина преку реализација на активности и 

еколошки акции во борба против климатските промени, зголемување на 

зелените површини и чистење на постоечките, како и промовирање на 

обновливи извори на енергија; 
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9) Креирање „ЗАЕВ Програма за подигањенасвестаза јавното здравје“ насочена 

кон унапредување на човековотоздравје, здравствената благосостојба и 

соодветна здравствената грижа како најзначаен предуслов за зачувување на 

човековиот живот; 

 

10) Креирање „ЗАЕВ деловно-технолошкиакцелератор“наменета за поддршка на 

старт-ап, мали и средни компаниипреку развој на методи за тестирање на 

ефективноста на бизнис моделот, евалуација на применетата технологија, 

долгорочна одржливост на предвидената иновацијаи идентификување на 

пазарниот потенцијалво деловната практика; 

 

11) Креирање „ЗАЕВ спортско-рекреативна програма“прекуактивности за развој 

и унапредување на спортотќе бидат иницирани посебни програми кои ќе 

создадат услови за спроведување спортски активности. Во рамки на оваа 

програмае предвидено и креирање на „ЗАЕВ Мото рели“преку активности 

реализирани во натпреварувачки дух и спортска рекреација на учесниците, 

обезбедувајќи организациска поставеност за реализација; 

 

12) Вршење на дејности и активности за унапредување на заедницата преку 

спонзорства и донации; 

 

13) Изработка на проектни апликации за фондови и грантовисо цел имплементација 

на развојни и едукативни програми; 

 

14) Учество и имплементација на едукативни програми поддржани од Европската 

Унија, самостојно или во конзорциум со релеватни партнери; 

 

15) Соработка со слични фондации од земјата и од странство; 

 

16) Други прашање кои не се предвидени со Програмата, а во текот на годината ќе 

се појават како важни за решавање. 

 

 Врз основа на член 2 од Статутот на„ФОНДАЦИЈА ЗАЕВ – ЕДНО 

ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ“,целна група на Фондацијата се граѓаните без разлика на 

нивната национална, религиска или друга припадност или определба. 

 

 Врз основа на Статутот на„ФОНДАЦИЈА ЗАЕВ – ЕДНО ОПШТЕСТВО ЗА 

СИТЕ“, Фондацијата може да се здружува и во пошироки рамки со други фондации 

или други облици на здруженија за исполнување на одредена цел пропишана со 

Статутот и/или Програмата, на локално, национално или интернационално ниво. 
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II. „ФОНДАЦИЈА ЗАЕВ – ЕДНО ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ“ водејќи се од 

целите пропишани во Статутот на Фондацијата, во 2022/2023 година ќе ги реализира 

следниве активности:1 

 

1) Во рамки на „ЗАЕВ Социјално-хуманитарна програма“ преку вршење на 

дејности и хуманитарни активности за поддржување на заедницата преку помош 

(материјална и нематеријална) на ранливи категории на граѓани и подобрување 

на животот на ранливото население во заедницата, предвидена е реализација на: 

 

 Одбележување на Светскиот ден на социјалната правда, 20 Февруари (World 

Day of Social Justice, 20 February), прогласен од Генералното собрание на 

Обединетите нации како ден посветен на борбата против сиромаштијата, 

невработеноста и еднаквоста. Имајќи предвид дека целта на одбележувањето на 

овој ден е промовирање на солидарноста, еднаквоста и рамноправноста, ќе биде 

реализирано мапирање на територијата на општина Струмица, кое би опфатило 

различни целни групи на семејства и индивидуалци (млади  и возрасни). Целта 

на мапирањето е да се направи објективна анализа преку сумирање на 

резултатите од целните групи во поглед на возраст, пол, професија (дали станува 

збор за испитаници кои вработени, но со многу ниски примања; дали станува 

збор за испитаници кои се невработени, но се активни баратели на работаили 

пак истите воопшто не се вклучени на пазарот на труд ниту како вработени, 

ниту како активни баратели на работа) и работно искуство (дали испитаниците 

имаат квалификации да бидат вклучени на пазарот на труд ако станува збор за 

невработени испитаници). По завршувањето на ова мапирање, во рамки на 

„ЗАЕВ Социјално-хуманитарна програма“, крајна цел ќе биде изработка на 

Социјално-инклузивна мапа која ќе биде патоказ (roadmap)со преземените 

конкретни активности (како на пример:помош при професионална 

квалификација на испитаниците од целните групи, помош преку препорака за 

работно место на испитаниците од целните групи, советодавна помош на 

испитаниците од целните групи). Претходно наведените активности треба да 

резултираат коннамалување на сиромаштијата кај целните групипреку нивна 

социјална инклузија во општествените процеси, со фокус насочен кон градење 

поправедно и вистинско хумано општество. 

 

 Одбележување на Светскиот ден на хуманитарноста, 19 Август (World 

Humanitarian Day, 19 August), прогласен од страна на Генералното собрание на 

Обединетите нации, кој се совпаѓа со годишнината од бомбардирањето на 

седиштето на Обединетитенацииво Багдад, 2003 година. Одбележувањето на 

овој ден ќе биде во чест на сите хуманитарни работници кои ги изгубиле своите 

животи за хуманитарни цели, но, исто така, има за цел да ја зголеми желбата кај 

јавноста за потпомагање на хуманитарни активности. Оттаму, истиот ќе биде 

одбележан со низа активности во форма на донации со хуманитарна помош во 

облека, вода, храна и средства за лична хигиена, како солидарна помош за 

населението во Украина. Во претходно наведениот контекст ќе биде одбележан 

и Меѓународниот ден на милосрдието, 5 Септември (International Day of 

Charity, 5 September), прогласен од страна на Генералното собрание на 

Обединетите нации, како признание за огромните хумани дела на најпознатата 

мисионерка во светот и добитничка на Нобеловата награда за мир, Мајка Тереза, 

како ден на годишнината од нејзината смрт. 

                                                   
1Периодот на реализација може да претрпи промени во зависност од новонастанати околности кои не 

можеле да се предвидат претходно, согласно периодот кој е запишан во Програмата. 
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 Одбележување на Светскиот ден на детето, 20 Ноември (World Children's 

Day, 20 November), како ден кога Генералното собрание на Обединетите нации 

ги усвои Конвенцијата за правата на децата и Декларацијата за правата на 

детето. Покрај останатите активности, оваа програма ќе има за цел посветено да 

работи на унапредување на условите за раст и развој на децата, со оглед на 

фактот дека првите години од животот на секое дете се клучни во градењето на 

личноста. Користејќи инклузивен пристап во кој и децата од ранливите 

категории ќе бидат опфатени, една од првите активности во оваа програма ќе 

биде пуштање во употреба на игралишта наменети за децата во селото Рич, кое 

се наоѓа во околината на градот Струмица, во југоисточниот дел на Република 

Северна Македонија. 

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на волонтерството, 5 Декември 

(International Volunteer Day, 5 December), прогласен од страна на Генералното 

собрание на Обединетите нации со цел да се подигне свеста за непроценливото 

влијание кое активностите на волонтерите го имаат врз заедницата и 

општеството. Овој ден ќе биде одбележан со работна акција која ќе вклучува 

помош во домовите (материјална и/или нематеријална) на ранливи категории на 

граѓани, во која работна акција секој што ќе има можност и желба, ќе може да се 

придружи и да биде волонтер. Оваа работна акција има за цел подигање на 

свеста за давање свој доброволен придонес во подобрување на општеството, 

инспирирано единствено од слободната волја, а не од желбата за материјална 

или финансиска добивка. Во претходно наведениот контекст ќе биде одбележан 

и Меѓународниот ден на човечката солидарност, 20 Декември (International 

Human Solidarity Day, 20 December), прогласен од страна на Генералното 

собрание на Обединетите нации, кое ја идентификуваше солидарноста како една 

од основните и универзални вредности врз кои треба да се засноваат односите 

меѓу луѓето. 

 

2) Во рамки на „ЗАЕВ Солидарно-инклузивна програма“ ќе биде спроведено 

поттикнување на социјалната инклузија на ранливи целни групи на население, 

како и намалување на ранливоста на населението соочено со одредени социјални 

ризици. Преку организирање пристапни настани кои ќе овозможат сите 

учесници, вклучувајќи ги и лицата со попреченост целосно да учествуваат, 

предвидена е реализација на: 

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на лицата со попреченост, 3 Декември 

(International Day of Persons with Disabilities, 3 December), прогласен од страна 

на Генералното собрание на Обединетите нации како ден за подигање на 

свесноста за правата на лицата со попреченост на секое ниво во 

општеството.Оваа програма ќе ги актуелизира перцепциите за попреченостите 

на овие лица, кои без разлика на одредена ментална или физичка попреченост, 

може да се направи нивна инклузија со правичен и достоинствен третман во 

обичниот живот. Една од активностите која ќе биде реализирана во оваа 

програма ќе биде заедничка подготовка и пакување на оброци при посета на 

Јавната установа Завод за заштита и рехабилитација - Бања Банско, како 

установа која згрижува, негува, едуцира и рехабилитира лица со попреченост. 

Овие оброци ќе бидат дистрибуирани до ранливи група на граѓани на кои им е 

потребен топол оброк. Друга активност, покрај останатите, ќе биде 

организацијата на уметничка аукција во соработка со Заводот за заштита и 

рехабилитација – Бања Банско. На оваа уметничка аукција ќе бидат изложени за 

https://www.wikiwand.com/mk/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
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продажба рачно изработените дела и творби од страна на лицата сопопреченост, 

а собраните финансиски средства ќе бидат еднакво поделени помеѓу самите 

учесници – лицасопопреченост. Целта на оваа активност е да се стави акцент 

дека овие лица можат да заработуваат користејќи ја својата креативност, како и 

подигање на општата свест за состојбата на лицата со попреченост во сите 

аспекти на социјалниот, економскиот и културниот живот. Со овозможувањето 

лицата сопопреченостактивно да учествуваат воопштественитепроцеси во 

согласност со своите можности, го извлекуваме на површина нивниот 

потенцијал и да даваме пример дека со искрена желба, пречките можат да 

резултираат со успешен резултат. Во претходно наведениот контекст ќе биде 

одбележан и Меѓународниот ден на човековите права, 10 Декември (Human 

Rights Day, 10 December), прогласен од страна на Генералното собрание на 

Обединетите нации како ден на кој е усвоена  Универзалната декларација за 

човекови права, со која се прогласуваат неотуѓивите права на секое човечко 

суштество.  

 

 Одбележување на денот на Денот на нула дискриминација, 1 март (Zero 

Discrimination Day, 1 March), прогласен од страна на Генералното собрание на 

Обединетите нациисо цел да се прослави правото на секој да живее полн живот 

со достоинство без оглед на возраста, полот, националноста, етничката 

припадност, бојата на кожата, професијата, образованието и верувањата. Имајќи 

предвид дека симболот за денот на нулта дискриминација е пеперутката 

(широко користена за споделување фотографии како симбол на 

трансформација), ќе биде објавен јавен повик за учество на конкурс од областа 

на фотографијата со употреба на овој симбол, на тема „Животни приказни во 

борбата против дискриминацијата“. 

 

 Одбележување на Светскиот ден на лицата со Даунов синдром, 21 Март 

(World Down Syndrome Day, 21 March) и одбележување на Светскиот ден за 

подигање на свеста за аутизам, 2 Април (World Autism Awareness Day, 2 

April), прогласени од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, 

преку мапирање на семејствата на територија на општина Струмица кои во 

своето семејство имаат член кој што има Даунов синдром или аутизам. 

Мапирањето треба да резултира сопристапување кон реализирање на конкретни 

активности кои ќе придонесат кон зголемување на свеста и значењето на овие 

денови, а истите ќе бидат договорени во согласност и консултација со претходно 

наведените семејства. Овие активности, треба да бидат насочени кон рушење на 

предрасудите спрема луѓето кои што имаат Даунов синдром или аутизам, со 

дејствување во насока да се овозможинивно непречено интегрирање во 

целокупното општество. 

 

3) Во рамки на„ЗАЕВ Банка за храна“преку собирање на вишоци храна, нивно 

складирање и дистрибуција до социјално загрозените категории на граѓани во 

борбата против сиромаштијата и гладот. Одбележувањето на активностите во 

оваа програма ќе биде во координација и со активностите од „ЗАЕВ Програма 

за подигање на свеста за јавното здравје“, со предвидена реализација на: 

 

 Одбележување на Светскиот ден на храната, 16 Октомври (World Food Day, 

16 October), во чест на датумот на основањето на Организација за храна и 

земјоделство на Обединетите нации и одбележување на Меѓународниот ден за 

борба против сиромаштија, 17 Октомври (International Day for the 

Eradication of Poverty, 17 October), прогласен од страна на Генералното 
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собрание на Обединетите нации. Со одбележувањето на овие денови преку оваа 

програма со активности насочени кон развој на решенија во општеството, ќе се 

приклучиме кон активностите за постигнување Свет без глад до 2030 година 

(Zero Hunger by 2030), поттикнати од Организацијата за храна и земјоделство 

на Обединетите нации. Едно од претходно наведените решенија ќе биде 

имплементацијата на концептот „Фрижидери на заедницата“ (Community 

Fridges) на одредени локации на територијата на општина Струмица 

(урбани/рурални средини). Во „Фрижидерите на заедницата“ ќе биде 

складирана храна/пијалоци од пазарните вишоци (ќе бидат достапни на сите 

производители на храна, дистрибутери, трговци и угостители кои сакаат да ги 

донираат своите пазарни вишоци на храна/пијалоци), како и достапни на сите 

граѓани кои сакаат да донираат прехранбени производи или вишоци од нивните 

јадења/пијалоци на дневна база. 

 

 Одбележување на Одржливиот ден на гастрономијата, 18 Јуни (Sustainable 

Gastronomy Day, 18 June), преку реализација на активности со поставен фокус 

на важноста од консумирање здрава исхрана. Имајќи предвид дека општина 

Струмица ги има сите почвени и климатски предности за конкурентно 

земјоделско производство, ќе бидат отворени промотивни штандови за здрава 

исхрана. Со отварањето на овие промотивни штандови, ќе биде овозможен 

пристап до локално произведената и свежа храна од семејните земјоделци, а на 

кои самите земјоделци од локалното население ќе бидат присутни за сопствена 

промоција и продажба на сопствените производи. 

 

4) Во рамки на „ЗАЕВ Хакатон“ кој има за цел да поттикне млади, креативни и 

иновативни луѓе да изработат предлог иновативни софтверски и 

мултимедијални решенија центрирани околу одредена актуелна тема, 

предвидена е реализација на:  

 

 Одбележување на Светскиот ден на креативноста и иновативноста, 21 

Април (World Creativity and Innovation Day, 21 April), поддржувајќи ги 

„Глобалните цели за одржлив развој“ наОбединетитенациипреку 

организирање на хакатон, како ден кој ќе биде стимулација на креативноста во 

решавањето на проблемите поврзани со постигнувањето на целите за одржлив 

развој. Истиот ќе им овозможи на учесниците да создадатпредлог-решенија и 

концепти за краток период,а времетраењетои видот на хакатонот дополнително 

ќе бидат дефинирани. Организацијата на хакатонот ќе има за цел да ги поттикне 

и мотивира младите да размислуваат во насока на развивање на иновативни 

софтверски и мултимедијални решенија. Тематиката која дополнително ќе биде 

определена, покрај креативноста ќе поттикне и претприемничко размислување 

кај младите.Предлог-решенијата и концепти треба да бидат наменети за 

решавање на специфичен проблем со кој се соочува група на граѓани, со предлог 

стратегија за имплементација и промоција на истата. Во рамки на „ЗАЕВ 

Хакатон“ ќе бидат одбележани и: 

 

 Меѓународниот ден на девојките и жените во науката, 11 Февруари 

(International Day of Women and Girls in Science, 11 February), прогласен од 

страна на Генералното собрание на Обединетите нации,а кој ќе биде одбележан 

преку развивање иновативни софтверски и мултимедијални предлог-решенија и 

концепти, на кој ученици ќе бидат девојки и жени. Овој хакатон ќе биде 

реализиран со цел да се зголеми интересот на девојките и жените кон 



7 

 

вклученост во науката, имајќи предвид дека жените се сè поприсутни во 

науката, но тој напредок и нивна вклученост не се доволни. 

 

 Светскиот ден на бегалците, 20 Јуни (World Refugee Day, 20 June), прогласен 

од страна на Генералното собрание на Обединетите нациикако ден посветен на 

бегалците кои биле принудени да ги напуштат своите домови, пред сè, поради 

воени судири, насилство и прогон. Овој хакатон ќе биде реализиран во насока на 

развивање иновативни софтверски и мултимедијални предлог-решенија и 

концепти за справување со приливот на бегалци. Овие предлог-решенија и 

концепти треба да помогнат на справување со егзодусот во Украина, имајќи 

предвид дека истиот може да стане најголемата бегалска криза на векот. 

 

 Светскиот ден на вештини на младите, 15 Јули (World Youth Skills Day, 15 

July), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нациикако 

ден посветен на младите, ќе биде одбележан преку организација на хакатон со 

развивање иновативни софтверски и мултимедијални предлог-решенија и 

концепти за успешен професионален развој на младите. Овој хакатон треба да 

резултира со предлог-решение или концепт за градење вештини и компетенции 

прилагодени на потребите на современиот пазар на труд, а кои треба да бидат 

алатка за конкурентност на младите на истиот. 

 

5) Во рамки на „ЗАЕВ Академија за млади лидери од Западен Балкан“ е 

предвидено учесниците да можат да работат индивидуално и во групи со 

истакнати поединци – нивни врсници од општествениот и политичкиот живот, 

стекнувајќи комуникациски и лидерски вештини, унапредувајќи го својот 

професионален раст и развој. Точниот број на ученици, потребните 

професионални квалификации и компетенции, процесот на аплицирање, 

процесот на селекција (електронска апликација, писмено интервју и усно 

интервју), точната програма со предавања и интерактивни работилници, 

семинари и студиски посети дополнително ќе биде дефинирана. Реализацијата 

на оваа Академија предвидува истата да биде составена од 2 (два) модули 

(зимски и летен), чиј почеток е избран да биде со одбележување на 2 (два) 

меѓународно значајни денови и тоа: 

 

I. Зимски модул кој ќе започне со одбележување на Меѓународниот ден 

на образованието, 24 Јануари (International Day of Education, 24 

January), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите 

нации, кој ќе биде реализиран преку поттикнување на креативното 

размислување кај младите користејќи анализа на истражувачки проекти 

базирани на научни методи. Преку оваа активност, младите ќе бидат 

едуцирани како да употребуваат научни методи преку формулација, 

тестирање и потврда на хипотеза, а резултатите од истражувачкиот 

проект да бидат применливи. Истата ќе претставува активност со 

интердисциплинарен карактер, кој предвидува инклузивен пристап во 

формирањето на тимовите кои ќе бидат учесници на „ЗАЕВ Академија 

за млади лидери од Западен Балкан“.  

 

II. Летен модул кој ќе започне со одбележување на Меѓународниот ден на 

младите, 12 Авуст (International Youth Day, 12 August), прогласен од 

страна на Генералното собрание на Обединетите нации, преку 

реализирање низа активности. Претходно наведените активности ќе 

бидат со цел мотивација на младите поактивно да се вклучат во сите 
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области од општествениот живот и да се охрабрат при носење одлуки од 

животно значење. Активности, кои младите треба да ги преземат за 

својата иднината, со што би обезбедиле подобра позиционираност во 

општеството. 

 

6) Во рамки на „ЗАЕВ Академија за јавни политики“, целта ќе биде 

континуирана едукација и унапредување на вештините на учесниците преку 

разработка на темите демократија, одржлив развој и евроинтеграции, притоа 

разбирајќи го процесот на креирање јавни политики. Точниот број на ученици, 

потребните професионални квалификации и компетенции, процесот на 

аплицирање, процесот на селекција (електронска апликација, писмено интервју 

и усно интервју), точната програма со предавања и интерактивни работилници, 

семинари и посети дополнително ќе биде дефинирана. Реализацијата на оваа 

Академија предвидува истата да биде составена од 2 (два) модули, во кои ќе има 

одбележување на 2 (два) меѓународно значајни денови, и тоа: 

 

I. Првиот модул на оваа Академија ќе биде со одбележување на 

Меѓународниот ден на демократијата, 15 Септември (International 

Day of Democracy, 15 September), прогласен од страна на Генералното 

собрание на Обединетите нации со цел изградба на општество со 

инклузивно демократско владеење, со почитување на човековите права и 

владеење на правото. Во одбележувањето ќе бидат организирани 

активности за постигнување социјална правда, поттикнување економски 

и социјален развој на заедницата и кохезија на општеството.  

 

II. Вториот модул на оваа Академија, во кој покрај останатите активности 

ќе биде одбележани Светскиот ден на културната разноличност за 

дијалог и развој, 21 Мај (World Day for Cultural Diversity for Dialogue 

and Development, 21 May), прогласен од страна на Генералното 

собрание на Обединетите нации со цел градење на интеркултурен 

дијалог. Активностите ќе бидат насочени кон креирање јавни политики 

со почит кон социјалните, етничките, националните, верските и 

културните разлики како посебност. Меѓу претходно наведените 

активности ќе биде и отварање на локална галерија (во подземниот 

плоштад на територијата на општина Струмица), која ќе им помогне на 

идните генерации да се поврзат со историјата и делата од минатото, а 

истовремено да градат интеркултурно општество. Оваа галерија ќе има 

за цел да го промовира диверзитетот на културното богатство, како 

најдобрата гаранција за мирен и праведен свет на културна 

разноличност.  

 

7) Во рамки на „ЗАЕВ Конгресен центар“со цел унапредување на соработката со 

лидери на глобално ниво во духот на демократските вредности, промоцијата и 

заштитата на човековите права и слободи, политичкиот плурализам, меѓусебната 

толеранција, заедништвото и солидарноста, покрај останатите активности, 

предвидена е реализација на: 

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на трудот, 1 Мај (International Labour 

Day, 1 May), преку преземање конкретни чекори за социјална и економска 

инклузија, имајќи предвид дека основно право на човекот е да биде заштитен и 

сигурен на работното место, а одлика на секое современо општество е 

почитување и вреднување на сечиј труд подеднакво; 
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 Одбележување на Денот на Европа, 9 мај (Europe Day, 9 May), преку 

организирање на „Европска недела“ на територијата на општина Струмица, 

водејќи се од постулатот дека Европа е концепт кој е заснован на заедничките 

основни верувања и убедувања за слободата, за демократијата и човековите 

права, а не само географска одредница; 

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на пријателството, 30 Јули 

(International Day of Friendship, 30 July), прогласен од страна на Генералното 

собрание на Обединетите нации; 

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на мирот, 21 Септември(International 

Day of Peace, 21 September), прогласен од страна на Генералното собрание на 

Обединетите нации како ден посветен на зајакнување на идеалите за мир меѓу 

сите народи; 

 

 Одбележување на Денот на Обединетите нации, 24 Октомври (United Nations 

Day, 24 October), кој ќе биде посветен на иницијативата за зголемување на 

јавната свест за реализација на „17-те цели за одржлив развој“, усвоени од 

страна на светските лидери во 2015 година. Секоја од 17-те цели претставува 

предизвик за целиот свет и за нивната реализација е потребна соработка помеѓу 

сите општествени актери; 

 

8) Во рамки на„ЗАЕВ Програма за здрава животна средина“со цел подигање на 

свеста за заштита на животната средина преку реализација на активности и 

еколошки акции за борба против климатските промени, зголемување на зелените 

површини и чистење на постоечките, како и промовирање наобновливите извори 

на енергија, предвидена е реализација на: 

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на шумите, 21 Март (International Day 

of Forests, 21 March), прогласен од страна на Генералното собрание на 

Обединетите нации, на кој ќе бидат реализирани активности за зголемувањето 

на зелените површини кои се од огромно значење за зачувување на 

биодиверзитетот, здравјето на населениет и ублажување на ерозивните процеси 

и поплавите. Оваа програма е нашиот потребен придонес за заштита на 

животната средина, преку која ќе бидат засадени дрвја, цвеќиња и грмушести 

растенија, придонесувајќи кон создавањето зелена иднина за сите.  

 

 Одбележување на Светскиот ден на водата, 22 Март (World Water Day, 22 

March), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нациисо 

цел реализација на активности кон глобалните заложби за намалување на 

загадувањето од пластика. Активностите ќе бидат насочени кон негување 

правилен однос кон водата, како еден од најскапоцените природни ресурси во 

светот. Конкретно, предвидено е да се подигне свеста за огромната количина 

отпад која се фрла во водите и околу водите, како и опасноста водите да се 

претворат во водена депонија. Преку чистење на околината на Струмица, 

односно на Габровските водопади (на падините напланината Беласица, над 

селото Габрово), Смоларскиот водопад (нападините на планината Беласица, во 

регионот на селото Смолари) и Колешинскиот водопад (на падините на 

планината Беласица, во долниот тек на реката Баба, село Колешино). Со 

чистењето на околината на претходно специфицираните водопади, се промовира 

подобра заштита на природата и одржливо користење на природните ресурси.  
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 Одбележување на Меѓународниот ден на планетата Земја, 22 Април 

(International Mother Earth Day, 22 April), прогласен од страна на Генералното 

собрание на Обединетите нации, кој ќе биде одбележан преку уредување на 

јавните површини и простори заедно со граѓаните на територијата на општина 

Струмица. Овие активности ќе вклучат хортикултурно уредување (засадување 

на садници прилагодени на поднебјето на предвидениот јавен простор, 

нанесувањенапочва и оформување на тревници) и поставување урбана опрема 

(замена на постоечки клупи за седење и поставување нови; замена на 

нефункционални корпи за отпадоци и поставување нови). Крајниот резултат од 

овие активности треба да придонесе кон подигнување на нивото на хигиена на 

овие јавни површини и простори, како и обезбедување на поквалитетен начин на 

живот за граѓаните. 

 

 Одбележување на Светскиот ден на животната средина, 5 Јуни (World 

Environment Day, 5 June), прогласен од страна на Генералното собрание на 

Обединетите нации, преку преземање мерки за подобрување на третманот на 

животните, подобрување на неопходните стандарди згрижување и намалување 

на бездомните кучиња и хумано справување со проблемите со бездомните 

животни.  

 

9) Во рамки на „ЗАЕВ Програма за подигање на свеста за јавното здравје“, 

насочена кон унапредување на човековото здравје, здравствената благосостојба 

и соодветна здравствената грижа како најзначаен предуслов за зачувување на 

човековиот живот, предвидена е реализација на: 

 

 Одбележување на Светскиот ден на здравјето, 7 Април (World Health Day, 7 

April), кој се одбележува на годишнината на основањето на Светската 

здравствена организација, преку покренување обуки за воведување на 

„Медицински кловнови“ на територијата на општина Струмица. Водејќи се од 

фактот дека воведувањето „Медицински кловнови“е програма која се има 

покажено за исклучитено успешна во лекувањето на пациентите на светско 

ниво, резултатите од истата треба да бидат во насока на помагање на пациентите 

во болница да го намалат стресот, анксиозноста и кај децата – стравот од лекари. 

Со завршената обука (психологија, социјална работа и нега), нашата цел е 

идните медицински кловнови на пациентите и дечињата кои се подолго време во 

болница, преку еден поинаков пристап сопсихо-социјалнa поддршка коja е 

најважна за здравјето на пациентите, да резултира со одвлекување на 

вниманието на пациентот од тешките терапии. 

 

 Одбележување на Светскиот ден на крводарителство, 14 Јуни (World Blood 

Donor Day, 14 June), како ден кој ќе биде посветен на подигање на свеста за 

крводарителство и покажување на солидарност и човечност на делосо 

спасувајќи човечки животи, преку организирање на крводарителска акција во 

Службата зa трансфузиона медицинa, Струмица. 

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на старите лица, 1 Октомври 

(International Day of Older Persons, 1 October), прогласен од страна на 

Генералното собрание на Обединетите нации со цел зголемување на свесноста 

за проблемите  со кои се соочуваат старите лица, како и потенцирање на 

придонесот на постарите лица во општеството. Одбележувањето на истиот ќе 

биде реализирано преку организирање „Неделата посветена на грижата за 
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стари лица“, која ќе вклучува активности какошто се посети на стари, осамени 

и изнемоштени лица во нивни домови, доделување на помош во храна и 

средства за хигиена, како и посета на домовите за стари лица на територијата на 

општина Струмица. 

 

 Одбележување на Светскиот ден посветен на менталното здравје, 10 

Октомври (World Mental Health Day, 10 October), поддржан од страна на 

Светската здравствена организација, имајќи го предвид притисокот што го 

налага новиот начин на живот. Особено кај младата популација се создава 

основа за развој на депресија, бидејќи тие како целна група се повеќе под 

притисок на влијанието и прекумерната употреба на социјалните медиуми, кои 

не се слика на реалноста и создаваат услови за социјална изолираност со чувство 

на неприфатеност. Согласно претходно наведеното, ќе бидат реализирани 

активности за превенција против претераната употреба на друштвените мрежи, 

појава на страв од исклученост (fear of missing out), автоагресивното 

однесување, социјалната дисфункционалност, отуѓувањето, изолацијата и 

чувството на осаменост, кои треба да резултираат со зголемување на свесноста 

за сериозноста на овој проблем.   

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на подготвеност за епидемии, 27 

декември (International Day of Epidemic Preparedness, 27 December), 

прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации и 

Светската здравствена организација, поради потребата да се промовира 

важноста на подготвеноста, превенцијата и партнерството против епидемии. Ќе 

бидат реализирани активности за заштита на животот и здравјето на граѓаните, 

како директен придонес кон зголемување на квалитетот на грижата на 

пациентите. 

 

10) Во рамки на „ЗАЕВ деловно-технолошки акцелератор“ за поддршка на старт-

ап, мали и средни компании преку развој на методи за тестирање на 

ефективноста на бизнис моделот, евалуација на применетата технологија, 

долгорочна одржливост на предвидената иновација и идентификување на 

пазарниот потенцијал во деловната практика, предвидена е реализација на: 

 

 Одбележување на Денот на микро, мали и средни претпријатија, 28 Јуни 

(Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day, 27 June), прогласен од 

страна на Генералното собрание на Обединетите нации, кое ќе биде насочено 

кон намената за поддршка на иновации применливи во микро, мали и средни 

компании. Целта на оваа поддршка е да им се олесни патот на компаниите кои 

имаат потенцијал да реализираат иновативни бизнис идеи. Поддршката преку 

овој јавен повик ќе биде наменета за проекти кои имаат одржлив концепт и јасна 

амбиција за комерцијализација.  

 

 Формирање на „ЗАЕВ Деловно-технолошки акцелератор“ со фокус на 

поддршка на мотивирани млади луѓе, кои ќе демонстрираат надминување на 

сите постоечки и потенцијални предизвици и ќе успеат да создадат услови и 

околности за развивање на бизнисите во нашата земја. Овој деловно-технолошки 

акцелератор е предвидено да прерасне во главен стимулаторкој ги мотивира 

учесницитеинтернационално да се поврзуваат и да освојуваат нови пазари, со 

пласирање на своите иновации и одржливи идеи. Во истиот ќе бидат опфатени и 

решенија кои ќе произлегуваат од социјалните иновации како придонес за 
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праведно општество, кои треба да го опфаќаат и позитивно да се одразуваат на 

целото општество, не само на поединци. 

 

 Одбележување на Светскиот ден за корпоративна општествена 

одговорност, 18 Февруари (World Corporate Social Responsibility (CSR) Day, 

18 February)соцел зголемување на бројот на компаниитекои со своето 

транспарентно и етичко однесување ќе придонесуваат и понатаму за заштита на 

животната и општествената средина, одржлив развој и просперитет во 

заедницата во која живеат и работат. Активностите ќе бидат во насока на 

стимулирање корпоративна култура и иновативниот пристап во управувањето, 

кој вклучува волонтерски пристап и служење на заедниците. Истите треба да 

поттикнат промени во деловната заедница, имајќи предвид дека со 

вложувањето во општествената одговорност компаниите вложуваат во својата 

конкурентност, најмногу поради тоа што овие практики станаа предуслов за 

работа и извоз на странски пазари (особено на пазарот на Европската Унија). 

Претходно наведените активности треба да резултираат со зголемување на 

бројот на компаниитекои со своето транспарентно и етичко однесување ќе 

придонесуваат и понатаму за заштита на животната и општествената средина, за 

одржлив развој и просперитет во заедницата во која живеат и работат. 

 

11) Во рамки на „ЗАЕВ спортско-рекреативна програма“ преку активности за 

развој и унапредување на спортотќе бидат иницирани посебни програми кои ќе 

создадат услови за спроведување спортски активности. Во рамки на оваа 

програмае предвидено и креирање на „ЗАЕВ Мото рели“ преку активности 

реализирани во натпреварувачки дух и спортска рекреација на учесниците, 

обезбедувајќи организациска поставеност за реализација. Одбележувањето на 

активностите во оваа програма ќе биде во координација и со активностите од 

„ЗАЕВ Програма за подигање на свеста за јавното здравје“, со предвидена 

реализација на: 

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на спортот за развој и мир, 6 Април 

(International Day of Sport for Development and Peace, 6 April), прогласен од 

страна на Генералното собрание на Обединетите нации, кој ќе биде проследен 

со организација на маратон на кој ќе биде промовиран мирот преку спортот. 

Сите учесници ќе бидат облечени во бели маици, а истите предвидената 

траекторија на трчање ќе ја завршуваат со покажување на бел картон – како 

симбол на мирот. Со овој симболичен момент, учесниците ќе испратат силна 

порака за заштита на мирот, заедничките вредности и 

заштитатанаосновнитеслободи и права, разбирајќи ги сите граѓани низ целиот 

свет, особено имајќи го во предвид неодамнешниот пресврт на настаните во 

Украина. 

 

 Одбележување на Светскиот ден на велосипедот, 3 Јуни (World Bicycle Day, 3 

June), прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со 

цел да се стимулира возењето на точак како извор на социјални, економски и 

здравствени бенефити, кои ги спојуваат луѓето. Истиот ќе биде одбележан со 

организација на „Вело недела“, која ќе има за цел да стимулира зголемена свест 

кај граѓаните да користат сѐ повеќе превозни средства кои не загадуваат како 

што се велосипедите. Во рамки на оваа„Вело недела“, ќе биде одбележана и 

иницијативата „Ride4Women“ која е започната од неколку европски лекари за 

да се подигне свеста за важноста на превенцијата и раната дијагноза на ракот на 

грлото на матката, преку возење велосипед на долги патеки. 
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 Имајќи предвид дека спортот има многу важна улога во поттикнување на 

социјалната интерактивност и во градењето отворени заедници, ќе бидат 

преземени активности кои кај младите ќе создадатспортски навики преку 

дисциплина и тимска работа. Преку спортот, младите ќе учат да создаваат нови 

мрежи на познанства со своите врсници од регионот, во духот на здравите 

спортски навики и прифаќање на различностите, толеранцијата, почитување на 

конкуренцијата, натпреварувачкиот дух и тимската работа. Овие активности ќе 

бидат реализирани во чест на одбележување на Светскиот ден на превенција 

од самоубиства, 10 Септември (World Suicide Prevention Day, 10 September). 
 

 

III. Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

 

 

Место и датум         Застапник

         Зоран Заев 

 

________________________               ______________________ 

 

Струмица, --.--.2022      Директор на  
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