
 
 

 

 

Извештај за работата со цели, активности, резултати и извори на 

финансирање во 2020 година на НВО Еко-Живот Кавадарци 
 

 

Јануари 

 

 Во одмаралиштето „Михајлово“ на планина Кожуф се реализираше еколошки квиз 

за учениците од основните училишта од страна на регионалното еколошко друштво 

„Еко-Живот” од Кавадарци.  

Целта е нагласување на потребата од што е можно поголема еколошка свест и 

надградба на еко-знаењата и истакнување на важноста на прашањата поврзани со 

здравата и чиста животна средина. Координатор на активностите беше Соња  

Иловска, дипломиран биолог. Пред квизот, учениците кои дојдоа од разни општини 

од државата, имаа можност да проследат и предавање за екологија со предавач 

Милица Иваноска. 

Финансиран: Настанот се одржа во рамки на проектот „Произведи, употреби, 

рециклирај, повторно употреби”, финансиран од Европската Унија преку 

ИПА компонентата како регрант на проект на 4х4х4 Балкански Мостови.  

 

 Активност: Здружението реализираше мапирање на луѓето и нивните потреби од 

помош со храна, во склоп на поголем проект кој прерасна во платформата „Банка за 

храна“. Млади активисти на нашата организација анкетираа граѓани, со цел 

донирање на храната на оние места каде е најпотребна.  

Фиансиран: од донации и членства 

 

 Присутни бевме на маркирање на трасата, неопходно за изградба на новата 

пешачка патека од градот до Моклиште. Со тој проект всушност се очекува  

намалување на аерозагадувањето, бидејќи сè повеќе луѓе избираат да пешачат во 

природа и да избегаат од брзото секојдневние во градот, а со самото тоа тие 

одлучуваат да го остават своето возило дома, што директно влијае на 

аерозагадувањто.  

 

 

 

 



 
 

 

Февруари 
 

 Се реазлизираше информативна средба за промоција на концептот за банкарство со 

храна, како и промовирање на хуманоста и солидарноста како човечки вредности 

во општина Росоман во склоп на проектот "Помалку гладни, повеќе среќни" 

финансиран од Европската Унија преку проектот ВСС ЕФЕКТ-БАНКА ЗА 

ХРАНА МК. На настанот имаше преголем интерес од страна на присутните 

граѓани на општина Росоман кои беа многу заинтересирани за европските начини 

за воведување на концептот банкарство со храна и нефрлањето на храната на 

територијата на општина Росоман.  Меѓу присутните имаше членови од јавниот, 

приватниот сектор, НВО, млади од општина Росоман, како и граѓани од руралните 

средини.     

Финансиран: проектот "Помалку гладни, повеќе среќни" финансиран од 

Европската Унија преку проектот ВСС ЕФЕКТ-БАНКА ЗА ХРАНА МК од 

Европската Унија 

 

Март 

 Проектот Upcycling 4 youth (Using upcycling for boosting youth employment), 

финансиран од Еразмус+ програмите на ЕУ (бр. 2018-3-MK01-KA205-059937), е 

реализиран од НВО Еко-Живот со коориднатор Елена Ризова. Станува збор за 

проект реализиран во периодот 02/2019-10/2020. Како дел од активностите на 

проектот, во 2020 година беше реализирана младинска размената во Лондон во 

која заземаа учество 8 млади лица од Македонија и 5 одЛондон, кои што ги 

исполнуваа бараните критериуми. По реализирање на мобилноста во Лондон 

(07.03.2020- 14.03.2020), младите имаа задача да ги пренесат своите искуства на 

врсниците и активно да се вклучат во локалните иницијативи за заштита на 

околината.  

Финансиран: Проектот е финансиран од Европската Унија преку Националната 

агенција за образование и мобилност во склоп на Клучната Акција 2 за млади. 

 

 Се реализираше настан- Следење на климатски политики- Работилница Вардарски 

регион, во чија координација беше здружението.  

 

Април 
 

 Во соработка со Општина Кавадарци Беа донирани 150 прехранбени пакети 

донација од страна на компанијата „Слога“ во Банката за храна. Тие подоцна беа  



 
 

транспортирани до соодветните загрозени фамилии. Во склоп на Банка за Храна 

администрирана од Еко-Живот Кавадарци секојдневно се собира вишокот храна 

од домаќинствата која може да се употребува и е безбедна за користење,а со тие 

активности допринесуваме за намалување на количината фрлена храна која 

завршува како оттпад,а истовремено делуваме локално за на глобално да се намали 

ефектот од климатски промени. 

Финансиран: од приватни донатори и општина Кавадарци 

 

Мај 
 

 Екологистите  на глобално ниво па и од од  Еко-Жвот задно со општината повикаа 

за намалување на прекумерното користење пластика за една употреба, особено во 

период кој следува, кога заради превенција од коронавирусот, се очекува голем 

број угостителски објекти да користат платична амбалажа за еднократна употреба. 

Еколошкото здружение Еко-Живот активно се вклучи во оваа иницијатива и 

апелиравме до угостителските објекти да воведат систем за селективно собирање 

на отпадот и предавање на овластен оператор со цел негово рециклирање. 

 

Јуни  

 По повод светски ден на животната средина– 5 јуни, членовите на организаацијата 

Еко- живот посадија дрвца пред НВО центарот во Кавадарци.  Беа посадени 

зимзелени дрвца „чемпреси“, обезбедени од јавното претпријатие „Национални 

шуми“. 5 јуни за Еко-живот и нашите симпатизери претставува еден 

традиционален празник кој секоја година го одбележуваме со масовни активности 

со нашите членови и симпатизери,но годинава 2020 поради пандемијата го 

одбележавме во скромни димензии но пораката беше пренесена преку медиумите 

до нашите сограѓани. 

 

 

Јули и август 
 

 Интензивно мапирање на локации на кои живеат различни видови животни, 

инсекти и птици. Сите активности од тој тип. се реазлизирани за потребите на  

проектот „Мониторинг и Заштита на биодиверзитетот“ координиран од Роберто 

Паризов, претседател на Еко-живот,а финансиран од МЖСПП. 



 
 

 Средби со претставници на Банка за Храна на МК, кои се задоволни од работата на 

Банката за Храна Кавадарци и планираат да ја стават во фокус периодов што следи.  

Достава на над 100 пакети со храна и хигиенски средства за фамилиите со 

социјален ризик до нивните домови со акцент на селата од поткожувјето каде 

живеат над 30сетина стари и изнемоштени лица. 

 

Финансиран :Дел е финансирано од бизнис секторот дел од општина Кавадарци.  

 

Септември 
 

 Се реазлизираше активност во скол од млади активисти на Еко-живот и проектот  
„Заштита на биодиверзитетот“наТиквешко езеро и чистење на диви депони и на 

територија на општина Кавадарци. На овој начин беше обележан јубилејот -10 

години од постоење на организацијата за заштита и унапредување на животната 

средина- Еко- Живот- Кавадарци. Еден настан кој за Еко-Живот претствува доказ 

за успешно дестодишно работење на полето на животната срдина.  

Финансиран :Настанот е дел од проектот „Мониторинг и заштита на 

биодиверзитетот на територија на општина Кавадарци со акцент на Кожуф“ 

финансиран од МЖСПП. 

 

 Завршниот настан за проектот Upcycling4Youth сеодржана 30 септември 2020 

година во Винскиот Музеј Кавадарци на отворен простор. За време на настанот, 

пред повеќе од 40 учесници (присутните беа од средните и основните училишта, 

локалните институции,претседателот на совет на општина 

Кавадарци,градоначалникот на општина Росоман,раководителот на локален 

економски развој во Кавадарци како и другите општини од регионот), се претстави 

проектот, вебсајтот, FB страницата, YouTube каналот, интелектуалните трудови и 

реализираните активности. Искуствата од младинската мобилност во Лондон беа 

споделени од една од учесничките Софија Методева од Кор=ординаторката Елена 

ризова и одпретседателот Роберто Паризов.  

Финансиран: Проектот Upcycling 4 youth (Using upcycling for boosting youth 

employment ), финансиран одЕразмус+ програмите на ЕУ. (бр. 2018-3-MK01-

KA205-059937 ),  

                                    

Октомври 

 

 Гостување на проектниот координатор, ЕленаРизова, во утринската емисија 

„Хрономер“ наМакедонското радио 1 за време на кое го претстави проектот, 

реализираните активности и завршниот настан во Кавадарци. Една од многуте 



 
десеминации кои Еко-Живот како регионален еколошки центар ги имаме на 

медиумите на локално,регионално и национално ниво. 

 

 Реализирана младинска размена во Полска, на која млади членови и активисти од 

организацијата беа дел. Тема на размената беше „Renew your energy“. По 

завршување на размената, учесниците одржаа дисиминација преку која го 

презентираа стекнатото знаење и искуства. На младинската размена учествуваа 

6млади +еден лидер од нашатата организација како партнер во 

Еразмус+програмата.  

 

Финансиран:од Еразмус плус програматата на ЕУ клучна акција 105 

 

Ноември 

 На 18 ноември 2020г. Беа посадени над 200 нови дрвца во дворот на кавадаречката 
болница од страна на невладината организација Еко- Живот. Станува збор за 

соработка помеѓу екологистите, кавадаречката локална самоуправа и болницата. 

Целта е остварување на поголема  зелена површина и намалување на 

аерозагадувањето. 

Финансиран: од програмата на ЕНВ.Нет, преку проектот  на 4*4*4 Балкански 

Мостови одСкопје и „Еко-живот” Кавадарци финансирано од Европската унија 

 Во природата кај Тиквешко Езеро беше оставена храна за дивите животни и птици 
од страна на екологисти од регионалното здружение „Еко-живот“. 

Претседателот на здружението,  Роберто Паризов апелираше до сите што се во 

можност, да остават храна, за животните во дивината да можат да се нахранат сега 

кога доаѓа студот. За да имаме побогат и поодржлив биодиверзитет треба секој 

добар човек да остави што повеќе храна на разни локации во природата. 

Традиционално Еко-Живот со цел да ја подигне свеста на населението за заштита 

на биодиверитетот секоја година во зимскиот период прихранува на повеќе 

локации во Општина Каваадарци и околината со жито за животните.  

 

Декември 
 

 Го искористивме викендот за креативно учење преку Upcycling4Youth платформата 
за е-учење. Повторивме што е тоа апциклирање, која е разликата помеѓу 

апциклирање и рециклирање, Гледавме како можеме да апциклирате со помош на 

интересните видео туторијали Се инспириравме од успешните зелени бизниси, 

особено креативните бизниси базирани на апциклирање. Дознавме како 

социјалното претприемништво го менува светот. 



 
 

 Во тек на месец декември ја организиравме една од поголемите акции на Еко-
Живот како админ на Банка за храна –Кавадрци под покровителство на бинис 

секторот и хуманите и солидарни сограѓани и до домовите на фамилииите со 

социјален ризик доставивме над 100 пакети со храна и хигиенски средства. 

 Во тек на месец декември ја промовиравме брошурата на проектот „Мониторинг и 

заштита на биодиверзитетот на територија на општина Кавадарци“ како една од 

последните активности во склоп на проектот,заедно со видео снимките од 

биолошката разновидност која е документирана на територија на општина 

Кавадарци. Посебен факт со кој се гордеме ссе индикациите за присутност за 

најреткото животно на територија на Р СМ  балканскиот рис за чие гравитирање на 

територија на општина Кавадарци најдовме неколку индикации. 

 

 

 

 

 

 


