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Преку тренинзи, неформално 

образование, активизам, консултации 

и активности дизајнирани според 

потребите, ги спремаме младите да ги 

збогатуваат своите локални заедници 

а воедно да ги адресираат глобалните 

предизвици.

Мисиjа

Едноставен и лесен пристап на 

младите до содржини и активности за 

лична надоградба што ќе се 

рефлектира во нивниот придонес кон 

заедницата.

Рефлектирај го она што го 
учиш и знаеш!

Визиja

www.ref leksi ja .mk

www.facebook.com/refleksija

Вклучи се активно
во процесот на
рециклира  е
на отпадот!

ЕД
УК

АТ

ИВН
А РЕ-АНИМАЦИJА



"Шапкар" - единствена депонија во Општина 

Струмица од 1992г. во с. Доброшинци

Депонијата изнесува 12 хектари, од која веќе 

50% е исполнета. До 2045г. истата ќе биде 

преполна.

Начинот на депонирање претставува голема 

закана за здравјето на околното население и 

животна средина.

Во депонијата не постои никаква селекција на 

отпадот.

Одлагање на отпад во депонијата од: 

домаќинствата, индустријата, јавните 

површини, градежните дејности и останат 

опасен отпад.

Значително загадување на површинските и 

подземните води од самиот исцедок.

Штетни стакленички гасови: Јаглерод диоксид 

и Метан

Опасност во летниот период од потенцијални 

пожари во депонијата, како резултат на 

несоодветно одлагање на стаклото.
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"Шапкар" - единствена депонија во Општина 

Струмица од 1992 година во с. Доброшинци.

Депонијата се простира на површина од 12 

хектари, од која 50% е веќе исполнета. До 2045 

година нејзиниот капацитет ќе се исполни.

Неселективниот начин на депонирање 

претставува голема закана за здравјето на 

околното население и животна средина.

Одлагање на секаков отпад во депонијата 

вклучувајќи отпад од: домаќинствата, 

индустријата, јавните површини, градежните 

дејности и останат опасен отпад.

Загадување на површинските и подземните 

води од создадениот исцедок.

Емисија на штетни стакленички гасови: 

Јаглерод диоксид и Метан.

Опасност во летниот период од потенцијални 

пожари на депонијата, како резултат на 

несоодветно одлагање на стаклото.

За да се промени состојбата на депонијата 

„Шапкар“, мора да ги смениме нашите навики!

ЗАТРУПАНИ ВО ОТПАД!

„Крени рачна“ на прекумерниот шопинг :)

Користи ре-употреблива ќеса при купување

Редуцирај го непотребното фрлање на храна

Избегнувај производи за една употреба

Инвестирај паметно - Купи апарат за прочистување 
на вода, наместо да купуваш флаширана вода во 
пластична амбалажа

Сортирај го отпадот од хартиена, пластична, 
стаклена и лимена амбалажа.

Почни да компостираш и создади свое 100% 
природно и органско ѓубриво.

Ослободи се од својот отпад бесплатно - 
контактирај некоја од локалните компании:  
„Југосуровина“, „Фил-Кас“, „Њу Флеш“, „Триводи“.

Собирај го отпадното масло во кантичка од 
компанијата „Суниленс“. За секои 3 литри отпадно
масло добиј или донирај ½ литар сончогледово 
масло.    →   https://sunilens.com.mk/kontakt/ 

Пронајди го контејнерот на „ПакоМак“ во твоја 
близина. Ширум Општина Струмица поставени 
се контенјери за сортирање на отпадот на:

 СТАКЛО 
ХАРТИЈА И

КОМПОЗИТ

ПЛАСТИКА И

ЛИМЕНКИ

Како да допринесеш за почиста 
околина?

РЕДУЦИРAJ, РЕ-УПОТРЕБИ,
РЕЦИКЛИРAJ!

Ти си одговорен
за своjата 

животна средина!

Биди креативен - декорирај го домот со рачни 
изработки од стари предмети

Користи ре-употребливи садови за складирање на 
храна

Пластичните ќеси за купување претвори ги во 
торби за долготрајна употреба

Биди хуман - донирај ги старите алишта 

Ре-употреби го стариот мебел или донирај го

Приклучи се кон групата за донирање на Facebook - 
„Дај Не Фрлај“

Кои се алтернативните решенија за 
непотребните предмети и производи?


