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1 Методологија
1.1 Опис на методологијата

Моделите за машинско учење, како што е XGBoost, стануваат уште помоќни кога ќе се спојат
со алатки за толкување како SHAP, кој ги прави транспарентни корелациите што ги
откриваат моделите за машинско учење. Овие алатки ги идентификуваат
најинформативните односи помеѓу влезните карактеристики и предвидениот исход, што е
корисно за објаснување на она што го прави моделот и за дијагностицирање потенцијални
проблеми. Во определени случаи овој пристап може да се однесе еден чекор понатаму за да
се идентификуваат генералните карактеристики на влезните променливи и како тие влијаат
врз променливата што сакаме да ја анализираме.
За да можеме да ги примениме овие моќни алатки за анализа, потребно е да претпоставиме
дека променливите што ги анализираме се независни помеѓу себе, што за оваа анализа би
било точно во добар дел од случаите.
Дополнително во контекст на корелираност или не на влезните променливи, постојат два
начина на кои може да ги пресметаме вредностите на SHAP: целосните условни вредности
(Observational conditional expectation) и интервентните SHAP-вредности (Interventional
conditional expectation). За пресметка на интервентни SHAP-вредности, ја прекинуваме
секоја структура на зависност помеѓу карактеристиките во моделот и така откриваме како
моделот би се однесувал доколку интервенираме и смениме некои од влезовите. За
целосните условни вредности на SHAP, ги почитуваме корелациите меѓу влезните
карактеристики, па ако моделот зависи од еден влез, но тој влез е корелиран со друг влез,
тогаш и двата добиваат одредена заслуга за однесувањето на моделот. Интервентната
опција останува „верна на моделот“ што значи дека ќе им даде признание само на
карактеристиките што всушност се користат од моделот, додека опцијата за целосните
условни вредности останува „верна на податоците“ во смисла дека само зема предвид како
моделот би се однесувал почитувајќи ги корелациите во влезните податоци1.
Пристапот со целосните условени вредности (кој е точен за податоците) може да се примени
само за линеарни модели, кои, пак, имаат помала моделирачка моќ. Пософистицираните
модели за машинско учење како што е XGBoost даваат многу подобри предвидувања, но за
нивно објаснување може да се користи само пристапот базиран на интервентни
SHAP-вредности.
За да се добијат поволностите од двата пристапа во направената анализа, најпрво се прави
линеарен регресиски модел на кој преку пристапот базиран на целосните условени
вредности се добиваат објаснувања за влијанието на влезните променливи, кои пред сѐ се
точни за податоците. Потоа се креира модел базиран на XGBoost, кој овозможува да се
добие модел со високи перформанси и голема точност. На ваквиот модел се применува
пристапот со интервентни SHAP-вредности, со што се добиваат објаснувања како влезните
променливи влијаат врз променливата што се предвидува.

1

Chen, Hugh, Joseph D. Janizek, Scott Lundberg, and Su-In Lee. "True to the Model or True to the Data?." arXiv
preprint arXiv:2006.16234 (2020)

За да се добијат финалните објаснувања, најпрво за секоја влезна променлива се проверува
дали добиената глобална SHAP-вредност има иста насока и со двата пристапа, односно дека
и во двата пристапа насоката на SHAP-вредностите е позитивна или, пак, и во двата
пристапа насоката е негативна. Влезните променливи што имаат различни насоки се
отфрлаат и не се дел од објаснувањата на моделот. Потоа, во втората фаза, за да се
определи интензитетот на влијание, се зема средна вредност од првиот и од вториот
пристап.

1.2 Организација на податоците

За да може да се направи модел за машинско учење, потребно е да се дефинира таргет или
целна променлива што ќе се предвидува (анализира) и да се дефинира множество на влезни
променливи чие влијание ќе биде моделирано (анализирано).
Во прашалникот има три типа прашања, првите што се однесуваат на демографските
карактеристики на испитаниците, вторите се прашања што се поврзани со климатските
промени и третата група се дополнителни прашања поврзани со самата анкета.
Во првата група демографски податоци влегуваат одговорите на следниве прашања:
●
●
●
●
●
●
●
●

Возраст
Пол
Во која општина живеете?
Степен на стекнато образование
Статус (вработен, невработен, студент, пензионер...)
Во кој сектор работите?
Во која институција работите или членувате?
Во која мера активностите поврзани со климатските промени се дел од вашите
професионални одговорности и/или од вашата секојдневна работа?

Групата прашања поврзани со климатските промени се следниве:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Проблеми што испитаниците сметаат дека претставува закана за нашето општество
Дали во регионот во кој живеете сте забележале конкретни промени во животната
средина (климата) во последните 10 години?
Дали сметате дека климатските промени се поврзани со загадувањето на воздухот?
Дали сметате дека е важно да се преземат климатски акции заради ограничување на
порастот на глобалното затоплување?
Дали различните чинители прават доволно за климатските промени?
Кои од следниве активности насочени кон заштита на животна средина и
ублажување на климатските промени ги практикувате?
Мотивација за преземање одредени активности за заштитата на животната средина,
а со тоа и влијание на ублажување на ефектите од климатските промени
Причини поради кои луѓето не преземаат активности против климатските промени
Според вас, што би помогнало за полесна енергетска транзиција кон обновливи
извори на енергија?
Мерки што ги нудат или ги нуделе државните институции, кои би им помогнале на
граѓаните кон полесна енергетска транзиција, намалување на загадувањето или
зголемување на енергетската ефикасност
Изјави за климатските промени
Дали Владата, бизнис-заедницата и општините прават доволно за климатските
промени?

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Дали програмите на универзитетите нудат можности за развој на нови кадри, кои ќе
ги задоволат потребите на зелената економија?
Според вас, колку е застапена темата климатски промени во формалното
образование?
Лично, дали сметате дека сте добро информирани?
Каде наоѓате информации за климатските промени?
Дали сте забележале зачестување на темите поврзани со климатските промени во
медиумите и доколку да, која е причината според вас?
Дали знаете некои кампањи за подигање на јавната свест спроведени со цел да се
подобри знаењето и свеста за климатските промени?
Наведете ги кампањите што сметате дека се корисни
Кои од следниве организации и институции ги поврзувате со проекти во областа на
климатските промени?
Дали знаете дека вашата климатска акција можете да ја регистрирате на
веб-страницата www.klimatskipromeni.mk?

Дополнителни прашања:
●
●
●

Оставен коментар
Сака да му се пратат конечните резултати
Сака да учествува во наградната игра

1.3 Пример за примена на методологијата

Примената на методологијата за напредна анализа ќе биде прикажана преку примерот за
демографска анализа на прашањето „Дали самите граѓани прават доволно за климатските
промени?“. Во оваа анализа се опфатени демографските карактеристики на испитаниците
во зависност од нивните одговори на ова прашање.
Како што е наведено во методологијата, најпрво се прави модел со линеарна регресија, во
кој се предвидува дефинираната таргет променлива и се пресметуваат соодветните
глобални SHAP-вредности со користење на пристапот со целосните условени вредности (кој
е точен за податоците). Во конкретниот пример за прашањето „Дали самите граѓани прават
доволно за климатските промени?“, се добиваат следните SHAP-вредности:

Пота се определува интензитетот и насоката на влијание на секоја од влезните променливи,
а тие се прикажани на следниот графикон, каде што црвената боја означува негативна
корелација, додека сината боја означува постоење позитивна корелација. Должината на
секој од правоаголниците ја означува важноста на дадената променлива во однос на
можноста да се предвиди дадениот таргет.

Потоа за истата таргет променлива се креира пософистициран XGBoost модел, кој има многу
поголема точност од претходниот линеарен модел. За него се прават пресметки со примена

на пристапот со интервентни SHAP-вредности. Добиениот резултат е прикажан на следниот
графикон:

Со слична постапка и овде се прави пресметка на интензитетот и на насоката на влијание на
секоја од влезните променливи и тие се прикажани на следниот графикон:

Во финалниот чекор се земаат само променливите што и во двата пристапа имаат иста
насока, со што имаме висока сигурност во интерпретацијата на позитивната или
негативната корелација и влијание. Интензитетот се пресметува како средна вредност, и

соодветно на добиените резултати, се прави рангирање на влијанието на влезните
променливи. Крајниот резултат е следниот графикон:

1.4 Интерпретирање на графиконите

Интерпретацијата на добиените резултати во анализата на прашањето „Дали самите
граѓани прават доволно за климатските промени?“, би била следнава:

1. Најголемо влијание за тоа дали испитаниците мислат дека „самите граѓани прават
доволно за климатските промени“ има големината на општината од каде што
доаѓаат, бидејќи овој параметар е прворангиран и има најголема SHAP-вредност.

2. Испитаниците од поголемите општини мислат дека „самите граѓани прават доволно
за климатските промени“, затоа што правоаголникот е обоен со сина боја, која значи
позитивна корелација.
3. Испитаниците што работат во државна администрација исто така мислат дека
„самите граѓани прават доволно за климатските промени“ (син правоаголник).
4. Испитаниците што доаѓаат од Скопскиот Регион не мислат дека граѓаните прават
доволно, правоаголникот е црвен.
5. За параметарот „работи во приватен сектор“ не може да се определи дали е
позитивно или негативно корелиран, па затоа го исфрламе од анализите.

2 Напредна демографска анализа
2.1 Пол на испитаниците
2.1.1 Пол на испитаниците: Демографски карактеристики

Испитаниците од женски пол главно ги имаат следниве демографски карактеристики со кои
се разликуваат од машкиот пол
●
●
●
●
●

Работат во администрација
Живеат во поголема општина
Знаат за КП кампањи
КП им е секојдневна работа
Се постари

2.1.2 Пол на испитаниците: Прашањата поврзани со КП

Графиконот се однесува на корелациите поврзани со испитаничките од женски пол, кои
претставуваат околу 70 % од вкупниот број испитаници. Според добиените резултати, за
испитаничките од женскиот пол најкарактеристични се следниве одговори по кои тие се
разликуваат од испитаниците од машки пол:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Закана за општеството: Ширење инфективни заболувања
o Забележани промени: Годишни времиња
o Локалните самоуправи доволно инвестираат во развој на зелени бизниси и
зелени работни места
o Закана за општеството: Климатските промени
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на енергија
o Активности за превенција: Купување сезонски и локални производи
o Закана за општеството: Економската состојба
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Научни списанија
o Забележани промени: Врнежи
o Зачестеност на вести: Да, поради меѓународниот притисок
o Енергетска транзиција: Измена на законска рамка за производство на
енергија од обновливи извори
o Користење транспорт што помалку ѝ штети на животната средина
o Субвенции за чистење оџаци

2.2 Ниво на образование

Анализа во зависност од нивото на завршено образование.

2.2.1 Анализа врз основа на демографските карактеристики

Испитаниците со повисоко образование главно ги имаат следниве демографски
карактеристики со кои се разликуваат од оние со пониско образование
●
●
●
●
●
●
●
●

Не се студенти (ова е јасно и само ја потврдува валидноста на моделот)
Живеат во поголеми општини
Се вработени
Не работат во приватен сектор
Се повозрасни
Се поврзани со УНДП
Работат во академска институција
Доаѓаат претежно од Скопскиот Регион

2.2.2 Ниво на образование: Прашањата поврзани со КП

Графиконот се однесува на корелациите поврзани со испитаниците што имаат повисоко
образование. Според добиените резултати, за испитаниците со повисоко образование
најкарактеристични се следниве одговори по кои тие се разликуваат од испитаниците со
пониско образование:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Користење енергетско ефикасни уреди во домаќинството
o Субвенции за изолација на домот – енергетска ефикасност (под, прозорци)
o Од каде информации: Научни списанија
o Закана за општеството: Квалитетно образование
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на енергија
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на климатските
промени
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Телевизија
o Од каде информации: Главно на интернет
o Дали еколошките здруженија и невладините прават доволно за климатските
промени
o Непреземање акција поради: Веќе е доцна за преземањето активност
o Закана за општеството: Ниту една

2.3 Големина на општината

Оваа анализа ги дава најзначајните разлики меѓу испитаниците што доаѓаат од помали или
од поголеми општини.

2.3.1 Анализа врз основа на демографските карактеристики

Испитаниците што живеат во поголеми општини главно ги имаат следниве демографски
карактеристики со кои се разликуваат од оние што живеат во помали општини
●
●
●

Не работат во општина
Не работат во министерство
Не се пензионери

●
●

Не работат во Владата
Не работат во Град Скопје

2.3.2 Големина на општината: прашањата поврзани со КП

Графиконот се однесува на корелациите поврзани со испитаниците што доаѓаат од
поголеми општини. Според добиените резултати, за испитаниците од поголемите општини
најкарактеристични се следниве одговори по кои тие се разликуваат од испитаниците од
помалите општини:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Забележани промени: Годишни времиња
o Забележани промени: Поплави
o Субвенции за набавка на велосипеди/тротинети
o Закана за општеството: Невработеност
o Активности за превенција: Селекција на отпад
o Користење транспорт што помалку ѝ штети на животната средина
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Дали локални власти прават доволно за климатските промени
o Забележани промени: Врнежи
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Програмите на универзитетите нудат можности за развој на кадри за зелена
економија?
o Поставување опрема што користи обновлива енергија

2.4 Возраст на испитаниците

Оваа анализа ги дава најзначајните разлики помеѓу младите и постарите испитаници

2.4.1 Млади: Демографските карактеристики

Младите испитаниците главно ги имаат следниве демографски карактеристики со кои се
разликуваат од постарите испитаници
●
●
●
●
●
●
●
●

Се студенти
Не членуваат во ниедна институција
Работат во приватен сектор (ова е интересно)
Живеат во помали општини
Не оставиле дополнителни коментари
Не се вработени
Не знаат за КП кампањи
Не работат во јавна администрација

2.4.2 Млади: Прашањата поврзани со КП

Графиконот се однесува на корелациите поврзани со помладите испитаници. Според
добиените резултати, за помладите испитаници најкарактеристични се следниве одговори
по кои тие се разликуваат од постарите испитаници:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Важно преземање акции: Да, сите владини институции треба да се вклучат
o Мотивација за активност: Директно сте изложени на последиците од КП
o Користење транспорт што помалку ѝ штети на животната средина
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на производи за
една употреба
o Важно преземање акции: Да
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk)
o Владата доволно инвестира во развој на зелени бизниси и зелени работни
места
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на климатските
промени
o Од каде информации: Управа за хидрометеоролошки работи
o И: Адаптирањето кон КП може да има позитивно влијание врз луѓето
o И: Политики за адаптација на земјоделскиот сектор кон КП се неопходни
o И: Трошоците за надоместување на штетите од КП се повисоки од
инвестициите за ЗТ

2.4.3 Студенти: Прашањата поврзани со КП

Графиконот се однесува на корелациите поврзани со студентите. Според добиените
резултати, за студентите најкарактеристични се следниве одговори по кои тие се
разликуваат од другите испитаници:
●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Мотивација за активност: Директно сте изложени на последиците од КП
o Од каде информации: Главно на интернет
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници

●

o Користење транспорт што помалку ѝ штети на животната средина
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Важно преземање акции: Да, сите владини институции треба да се вклучат
o Од каде информации: Извештаи од проекти, студии
o Важно преземање акции: Да
o Непреземање акција поради: Веќе е доцна за преземање активност
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на климатските
промени
o Закана за општеството: Квалитетно образование
o Закана за општеството: Корупција или криминал
o Закана за општеството: Временски непогоди (суша, поплава)
o И: Адаптирањето кон КП може да има позитивно влијание врз луѓето
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на енергија
o Кампањи: Министерство за животна средина и просторно планирање
o И: Трошоците за надоместување на штетите од КП се повисоки од
инвестициите за ЗТ
o Субвенции за изолација на домот – енергетска ефикасност (под, прозорци)
o Закана за општеството: Економската состојба
o Субвенции за набавка на почисти уреди за греење/ладење

3 Анализа базирана на местото на работа на
испитаниците
Во прашалникот, во поглед на работните места се понудени следниве одговори. За секој од
одговорите во загради е даден процентот на испитаници што го избрале дадениот одговор.
●
●
●
●
●
●
●
●

Работи во јавна администрација (20,43 %)
Работи во академска институција (7,09 %)
Работи во државна администрација (28,11 %)
Работи во локална самоуправа (4,21 %)
Работи во меѓународна институција (1,26 %)
Работи во невладин сектор (2,10 %)
Не е внесено каде работи (21,60 %)
Работи во приватен сектор (15,19 %)

3.1 Работи во јавна администрација (20,43 %)

Испитаниците што работат во јавната администрација се карактеризираат со следниве
одговори:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Дали академската заедница прави доволно за климатските промени
o Закана за општеството: Економската состојба
o Субвенции за набавка на почисти уреди за греење/ладење
o Забележани промени: Суши
o Непреземање акција поради: Институциите треба прават промени или да
обезбедат услови за вклучување
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Важно преземање акции: Да, сите владини институции треба да се вклучат
o Забележани промени: Температурата (топлотни бранови)
o Од каде информации: Главно на интернет
o Користење транспорт што помалку ѝ штети на животната средина
o Од каде информации: Извештаи од проекти, студии
o Мотивација за активност: Ваша должност како граѓанин

3.2 Работи во академска институција (7,09 %)

Испитаниците што работат во академска институција се карактеризираат со следниве
одговори:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Дали академската заедница прави доволно за климатските промени
o Програмите на универзитетите нудат можности за развој на кадри за зелена
економија
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на вода
o Закана за општеството: Пристап до здрава и квалитетна храна
o Закана за општеството: Ширење инфективни заболувања
o Закана за општеството: Недостиг на чиста вода
o Непреземање акција поради: Моето однесување нема вистински да влијае
врз КП
o Закана за општеството: Квалитетно образование
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Субвенции за набавка на почисти уреди за греење/ладење
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на енергија
o И: Политики за адаптација на земјоделскиот сектор кон КП се неопходни
o Кампањи: Делегацијата на ЕУ во СРМ
o Закана за општеството: Корупција или криминал
o Подобрување на изолацијата во домот за да се намали потрошувачката на
енергија
o Од каде информации: Телевизија
o Закана за општеството: Сиромаштија

3.3 Работи во државна администрација (28,11 %)

Испитаниците што работат во државната администрација се карактеризираат со следниве
одговори:
●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Зачестеност на вести: Да, поради свест и интерес
o Локалните власти прават доволно за климатските промени
o Самите граѓани прават доволно за климатските промени
o Закана за општеството: Пристап до здрава и квалитетна храна

o
o

●

Од каде информации: Телевизија
Трошоците за надоместување на штетите од КП се повисоки од инвестициите
за ЗТ
o Закана за општеството: Недостиг на чиста вода
o Од каде информации: Весници, печатени медиуми
o Закана за општеството: Ниту една
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници
o Енергетска транзиција: Подобри и навремени информации
o Енергетска транзиција: Финансиска поддршка за уреди што работат на
обновливи извори
o Важно преземање акции: Да, тие што прават најмногу штета, најмногу да се
ангажирани
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на производи за
една употреба

3.4 Работи во локална самоуправа (4,21 %)

Испитаниците што работат во локалната самоуправа се карактеризираат со следниве
одговори:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: (www.moepp.gov.mk)
o Локални власти прават доволно за климатските промени
o Мотивација за активност: Да се намалат трошоците во домаќинството
o Забележани промени: Поплави
o Од каде информации: Телевизија
o Забележани промени: Врнежи
o Подобрување на изолацијата во домот за да се намали потрошувачката на
енергија
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Закана за општеството: Невработеност
o Енергетска транзиција: Подобри и навремени информации

o
o
o

Дали компаниите и индустријата прават доволно за климатските промени
Закана за општеството: Ниту една
Закана за општеството: Ширење на инфективни заболувања

3.5 Работи во меѓународна институција (1,26 %)

Испитаниците што работат во меѓународна институција се карактеризираат со следниве
одговори:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Непреземање акција поради: Нема доволно информации за КП
o Кампањи: Делегацијата на ЕУ во СРМ
o Забележани промени: Не сум забележал
o Забележани промени: Поплави
o Мотивација за активност: Директно сте изложени на последиците од КП
o Субвенции за чистење оџаци
o Субвенции за набавка на почисти уреди за греење/ладење
o Кампањи: Министерство за животна средина и просторно планирање
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Закана за општеството: Деградација на природата
o Од каде информации: Телевизија
o Програмите на универзитетите нудат можности за развој на кадри за зелена
економија
o Важно преземање акции: Да
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Закана за општеството: Недостиг на чиста вода
o Закана за општеството: Корупција или криминал

3.6 Работи во невладин сектор (2,10 %)

Испитаниците што работат во невладиниот сектор се карактеризираат со следниве
одговори:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Кампањи: Невладините организации
o Мотивација за активност: Грижа за идните генерации
o Непреземање акција поради: Нема доволно информации за КП
o Кампањи: Делегацијата на ЕУ во СРМ
o Непреземање акција поради: Моето однесување нема вистински да влијае
врз КП
o Закана за општеството: Корупција или криминал
o Забележани промени: Поплави
o Закана за општеството: Временски непогоди (суша, поплава)
o Субвенции за чистење оџаци
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Од каде информации: Извештаи од проекти, студии
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Закана за општеството: Ниту една
o Мотивација за активност: Да се живее во здрава и чиста животна средина
o Закана за општеството: Недостиг на чиста вода
o Од каде информации: Телевизија
o Закана за општеството: Пристап до здрава и квалитетна храна
o Енергетска транзиција: Измена на законска рамка за производство на
енергија од обновливи извори
o Од каде информации: Весници, печатени медиуми
o Мотивација за активност: Ваша должност како граѓанин
o Поставување опрема што користи обновлива енергија

3.7 Не е внесено каде работи (21,60 %)

Испитаниците што не внеле каде работат, се карактеризираат со следниве одговори:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Главно на интернет
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на производи за
една употреба
o Важно преземање акции: Да, сите владини институции треба да се вклучат
o Мотивација за активност: Директно сте изложени на последиците од КП
o Непреземање акција поради: Сакам, но не знам како
o Користење транспорт што помалку ѝ штети на животната средина
o Од каде информации: Социјални мрежи
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори за
информираност:
o Адаптирањето кон КП може да има позитивно влијание врз луѓето
o Начините на кои можете да се адаптирате на климатските промени
o Закана за општеството: Временски непогоди (суша, поплава)
o Закана за општеството: Квалитетно образование
o Субвенции за набавка на почисти уреди за греење/ладење
o Трошоците за надоместување на штетите од КП се повисоки од инвестициите
за ЗТ
o Локалните власти прават доволно за климатските промени

3.8 Работи во приватен сектор (15,19 %)

Испитаниците што работат во приватниот сектор се карактеризираат со следниве одговори:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Kомпаниите и индустријата прават доволно за климатските промени
o Закана за општеството: Корупција или криминал
o Закана за општеството: Сиромаштија
o Закана за општеството: Деградација на природата
o Субвенции за чистење оџаци
o Бизнис-заедницата доволно инвестира во развој на зелени бизниси и зелени
работни места:
o Закана за општеството: Временски непогоди (суша, поплава)
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Дали академската заедница прави доволно за климатските промени
o Дали централната власт прави доволно за климатските промени
o Закана за општеството: Економската состојба
o Зачестеност на вести: Да, поради свест и интерес
o Закана за општеството: Недостиг на чиста вода
o Закана за општеството: Ширење на инфективни заболувања
o Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk)
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Програмите на универзитетите нудат можности за развој на кадри за зелена
економија
o Непреземање акција поради: Сакам, но не знам како
o Дали меѓународните организации прават доволно за климатските промени
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на вода
o Дали локалните власти прават доволно за климатските промени

4 Анализа по региони
●
●
●

Југозападен Регион (6,57 %)
Југоисточен Регион (6,77 %)
Вардарски Регион (6,57 %)

●
●
●
●
●

Источен Регион (8,00 %)
Пелагониски Регион (16,19 %)
Полошки Регион (5,99 %)
Североисточен Регион (5,50 %)
Скопски Регион (42,80 %)

4.1 Југозападен Регион (6,57 %)

●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Субвенции за изолација на домот – енергетска ефикасност (под, прозорци)
o Мотивација за активност: Да се намалат трошоците во домаќинството
o Закана за општеството: Ниту една
o Мотивација за активност: Ниту една
o Непреземање акција поради: Сакам, но не знам како
o Дали компаниите и индустријата прават доволно за климатските промени
o Купување возило што троши помалку гориво
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Забележани промени: Годишни времиња
o Според вас, колку е застапена темата климатски промени во формалното
образование?
o Забележани промени: Суши
o Субвенции за набавка на почисти уреди за греење/ладење
o Енергетска транзиција: Подобри и навремени информации
o Енергетска транзиција: Измена на законска рамка за производство на
енергија од обновливи извори
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници
o Закана за општеството: Климатски промени
o Енергетска транзиција: Финансиска поддршка за уреди што работат на
обновливи извори
o Од каде информации: Телевизија
o Мотивација за активност: Директно сте изложени на последиците од КП

4.2 Југоисточен Регион (6,77,%)

●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Дали локалните власти прават доволно за климатските промени
o Мотивација за активност: Директно сте изложени на последиците од КП
o Дали еколошките здруженија и невладините прават доволно за климатските
промени
o Закана за општеството: Економската состојба
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на производи за
една употреба
o Закана за општеството: Временски непогоди (суша, поплава)
o Кампањи: Друго (наведете)
o Од каде информации: Странски метеоролошки сервиси
o Поставување опрема што користи обновлива енергија
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Извештаи од проекти, студии
o Дали академската заедница прави доволно за климатските промени
o Енергетска транзиција: Подобри и навремени информации
o Активности за превенција: Селекција на отпад
o Дали компаниите и индустријата прават доволно за климатските промени
o Непреземање акција поради: Сакам, но не знам како
o Информираност: Различните влијанија и последици од климатските промени
o Закана за општеството: Невработеност
o Купување производи што не ѝ штетат на околината
o Забележани промени: Годишни времиња
o Мотивација за активност: Ваша должност како граѓанин

4.3 Вардарски Регион (6,57 %)

●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Поставување опрема што користи обновлива енергија
o Кампањи: Невладините организации
o Забележани промени: Суши
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Непреземање акција поради: Сакам, но не знам како
o Дали локалните власти прават доволно за климатските промени
o Локалните самоуправи доволно инвестираат во развој на зелени бизниси и
зелени работни места:
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на вода
o Зачестеност на вести: Да, поради владините и локалните институции
o Закана за општеството: Временски непогоди (суша, поплава)
o Мотивација за активност: Друго
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o И: Зелената транзиција може да обезбеди голем број нови работни места
o Закана за општеството: Ниту една
o Дали еколошките здруженија и невладините прават доволно за климатските
промени
o Забележани промени: Годишни времиња
o Дали компаниите и индустријата прават доволно за климатските промени
o Субвенции за чистење оџаци
o И: Адаптирањето кон КП може да има позитивно влијание врз луѓето
o Закана за општеството: Пристап до здрава и квалитетна храна
o Закана за општеството: Економската состојба

4.4 Источен Регион (8,00 %)

●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Забележани промени: Суши
o Поставување опрема што користи обновлива енергија
o Од каде информации: Главно на интернет
o Закана за општеството: Квалитетно образование
o Бизнис-заедницата доволно инвестира во развој на зелени бизниси и зелени
работни места:
o Енергетска транзиција: Подобри и навремени информации
o Зачестеност на вести: Да, екстремни временски настани
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Дали Европската Унија прави доволно за климатските промени
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на климатските
промени
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Мотивација за активност: Грижа за идните генерации
o Субвенции за набавка на велосипеди/тротинети
o Користење транспорт што помалку ѝ штети на животната средина
o Закана за општеството: Економската состојба
o Подобрување на изолацијата во домот за да се намали потрошувачката на
енергија
o Забележани промени: Поплави
o Информираност: Различните влијанија и последици од климатските промени
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на енергија
o Закана за општеството: Корупција или криминал
o Закана за општеството: Деградација на природата

4.5 Пелагониски Регион (16,19 %)

●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Активности за превенција: Селекција на отпад
o Поставување опрема што користи обновлива енергија
o Закана за општеството: Невработеност
o Забележани промени: Годишни времиња
o Од каде информации: Телевизија
o Бизнис-заедницата доволно инвестира во развој на зелени бизниси и зелени
работни места:
o Енергетска транзиција: Финансиска поддршка за уреди што работат на
обновливи извори
o Од каде информации: Извештаи од проекти, студии
o Подобрување на изолацијата во домот за да се намали потрошувачката на
енергија
o Дали самите граѓани прават доволно за климатските промени
o Забележани промени: Врнежи
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Субвенции за чистење оџаци
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници
o Мотивација за активност: Да се намалат трошоците во домаќинството
o Купување производи што не ѝ штетат на околината
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на климатските
промени
o И: Адаптирањето кон КП може да има позитивно влијание врз луѓето
o И: Трошоците за надоместување на штетите од КП се повисоки од
инвестициите за ЗТ
o Користење транспорт што помалку ѝ штети на животната средина
o Непреземање акција поради: Моето однесување нема вистински да влијае
врз КП

4.6 Полошки Регион (5,99 %)

●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Дали академската заедница прави доволно за климатските промени
o Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk)
o Непреземање акција поради: Моето однесување нема вистински да влијае
врз КП
o Од каде информации: Весници, печатени медиуми
o Важно преземање акции: Да, сите владини институции треба да се вклучат
o Бизнис-заедницата доволно инвестира во развој на зелени бизниси и зелени
работни места:
o Дали меѓународните организации прават доволно за климатските промени
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на вода
o Купување возило што троши помалку гориво
o Од каде информации: (www.moepp.gov.mk)
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Поставување опрема што користи обновлива енергија
o Субвенции за набавка на велосипеди/тротинети
o И: Политики за адаптација на земјоделскиот сектор кон КП се неопходни
o Дали локалните власти прават доволно за климатските промени
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на производи за
една употреба
o И: Зелената транзиција може да обезбеди голем број нови работни места
o Активности за превенција: Селекција на отпад
o Кампањи: Министерство за животна средина и просторно планирање
o Информираност: Различните причини за климатските промени
o Закана за општеството: Сиромаштија

4.7 Североисточен Регион (5,50 %)

●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Забележани промени: Суши
o Енергетска транзиција: Намалување на цените на уреди за
производство/користење обновливи извори
o Локалните самоуправи доволно инвестираат во развој на зелени бизниси и
зелени работни места:
o Дали централната власт прави доволно за климатските промени
o Забележани промени: Температурата (топлотни бранови)
o Купување производи што не ѝ штетат на околината
o Енергетска транзиција: Подобри и навремени информации
o Непреземање акција поради: Сакам, но не знам како
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Важно преземање акции: Да, сите владини институции треба да се вклучат
o Кампањи: Невладините организации
o Субвенции за набавка на велосипеди/тротинети
o Дали Европската Унија прави доволно за климатските промени
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на производи за
една употреба
o И: Справување со КП е приоритет за да се подобри јавното здравје
o Купување возило што троши помалку гориво
o Закана за општеството: Временски непогоди (суша, поплава)
o Субвенции за изолација на домот – енергетска ефикасност (под, прозорци)
o Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk)
o Подобрување на изолацијата во домот за да се намали потрошувачката на
енергија

4.8 Скопски Регион (42,80 %)

●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Субвенции за чистење оџаци
o Субвенции за набавка на велосипеди/тротинети
o Активности за превенција: Намалување на потрошувачката на производи за
една употреба
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници
o И: Адаптирањето кон КП може да има позитивно влијание врз луѓето
o Важно преземање акции: Да, сите владини институции треба да се вклучат
o Според вас, колку е застапена темата климатски промени во формалното
образование?
o Подобрување на изолацијата во домот за да се намали потрошувачката на
енергија
o Закана за општеството: Сиромаштија
o Купување производи што не ѝ штетат на околината
o Енергетска транзиција: Подобри и навремени информации
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Поставување опрема што користи обновлива енергија
o Забележани промени: Суши
o Дали централната власт прави доволно за климатските промени
o Закана за општеството: Квалитетно образование
o Непреземање акција поради: Сакам, но не знам како
o Дали локалните власти прават доволно за климатските промени
o Бизнис-заедницата доволно инвестира во развој на зелени бизниси и зелени
работни места:
o Од каде информации: Телевизија
o Важно преземање акции: Да

5 Анализа на информирањето и транспарентноста
5.1 На кои начини се информираат граѓаните за КП

Анализа на карактеристиките на испитаниците во зависност од преферираниот начин на
кој се информираат за КП. Во прашалникот се дадени следниве извори на информации
(бројот во заградите го дава процентот на испитаници што го претпочитаат дадениот начин
на информирање)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Од каде информации: Телевизија (33,23 %)
Од каде информации: Весници, печатени медиуми (17,39 %)
Од каде информации: Научни списанија (15,16 %)
Од каде информации: Социјални мрежи (37,63 %)
Од каде информации: Главно на интернет (43,20 %)
Од каде информации: Специјализирани интернет-портали/интернет-страници (25,94
%)
Од каде информации: (www.moepp.gov.mk) (11,53 %)
Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk) (11,82 %)
Од каде информации: Управа за хидрометеоролошки работи (7,51 %)
Од каде информации: Странски метеоролошки сервиси (8,13 %)
Од каде информации: Извештаи од проекти, студии (20,73 %)
Од каде информации: Имејл (4,27 %)
Од каде информации: Друго (1,78 %)

5.1.1 Од каде информации: Телевизија (33,23 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од телевизија се:
●

Живеат во помала општина

●
●
●
●
●

Се дел од администрацијата
Се повозрасни
Не се од Скопскиот Регион
Не се занимаваат со КП во секојдневната работа
Имаат пониско образование

5.1.2 Од каде информации: Весници, печатени медиуми (17,39 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од весници и печатени медиуми се:
●
●
●
●
●
●

Се повозрасни
Живеат во поголема општина
Имаат поврзаност со УСАИД
Имаат повисоко образование
Не се занимаваат со КП во секојдневната работа
Имаат поврзаност со УНДП

5.1.3 Од каде информации: Научни списанија (15,16 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од научни списанија се:
●
●
●
●
●

Живеат во поголема општина
Се млади
Имаат повисоко образование
Се мажи
Имаат поврзаност со УСАИД, УНДП или УНЕП

5.1.4 Од каде информации: Социјални мрежи (37,63 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од социјални мрежи се:
●
●
●
●
●

Се млади луѓе
Живеат во помала општина
Имаат поврзаност со УСАИД
КП не им е секојдневна работа
Имаат пониско образование

5.1.5 Од каде информации: Главно на интернет (43,20 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од интернет се:
●
●
●
●
●
●

Живеат во поголема општина
Не работат во администрација
Се млади луѓе
КП им е секојдневна работа
Имаат пониско образование
Се студенти

5.1.6 Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници (25,94 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од специјализирани интернет-портали се:
●
●
●
●
●

Живеат во поголема општина
Не работат во администрација
Се млади луѓе
Имаат повисоко образование
Поврзани се со Светска банка, УСАИД или УНДП

5.1.7 Од каде информации: (www.moepp.gov.mk) (11,53 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од www.moepp.gov.mk се:
●
●
●
●
●
●

Поврзани се со УНДП
Живеат во поголема општина
Работат во администрацијата
Се повозрасни луѓе
Работат во општина
Имаат повисоко образование

5.1.8 Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk) (11,82 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од www.klimatskipromeni.mk се:
●
●
●
●
●
●

Поврзани се со УНДП
Не живеат во поголема општина
Се повозрасни луѓе
Знаат да наведат КП кампањи
КП им е секојдневна работа
Поврзани се и со СБ, ЕБОР и УСАИД

5.1.9 Од каде информации: Управа за хидрометеоролошки работи (7,51
%)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од Управата за хидрометеоролошки работи се:
●
●
●
●

Живеат во помала општина
Се повозрасни луѓе
КП им е секојдневна работа
Поврзани се и со СБ, УНДП, ЕБОР и УСАИД

5.1.10Од каде информации: Странски метеоролошки сервиси (8,13 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од странски метеоролошки сервиси се:
●
●
●
●
●
●

Живеат во поголема општина
Се машки
Млади
Имаат повисоко образование
КП им е секојдневна работа
Поврзани се и со УСАИД, ЕК, ГИЗ

5.1.11Од каде информации: Извештаи од проекти, студии (20,73 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат од извештаи, проекти и студии се:
●
●
●
●

Поврзани се и со некоја од институциите ЕК, УНДП, УСАИД, ЕК, ГИЗ
КП им е секојдневна работа
Млади
Имаат повисоко образование

5.1.12Од каде информации: Имејл (4,27 %)

Од направената анализа, најважните особини на профилот на испитаниците што се
информираат преку имејл се:
●
●
●
●

Се од помали општини
Постари луѓе
Поврзани се и со УНДП, ЕК, СБ
Знаат да наведат КП кампањи

5.2 Демографска анализа на прашањата поврзани со
информирање и транспарентност

Прашањата што се поврзани со информираноста на испитаниците се издвоени и направена
е специјализирана анализа за тоа како испитаниците со различни демографски
карактеристики се информираат и колку се информирани.
Разгледани се следниве прашања:
●

●

Лично, дали сметате дека сте добро информирани за следното:
o Информираност: Различните причини за климатските промени
o Информираност: Различните влијанија и последиците од климатските
промени
o Информираност: Начините на кои можете да преземате активности против
климатските промени
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на климатските
промени
Дали сте забележале зачестување на темите поврзани со климатските промени во
медиумите
o Зачестеност на вести: Да, поради свест и интерес
o Зачестеност на вести: Да, екстремни временски настани

●

●

o Зачестеност на вести: Да, поради промени во климата
o Зачестеност на вести: Да, поради владините и локалните институции
o Зачестеност на вести: Да, поради меѓународниот притисок
o Зачестеност на вести: Не, не сум забележал
Дали знаете некои кампањи за подигање на јавната свест
o Кампањи: Министерство за животна средина и просторно планирање
o Кампањи: Други министерства
o Кампањи: Општините
o Кампањи: Меѓународните организации (УНДП, УСАИД, ГИЗ...)
o Кампањи: Делегацијата на ЕУ во СРМ
o Кампањи: Невладините организации
o Кампањи: Друго (наведете)
Каде наоѓате информации за климатските промени
o Од каде информации: Телевизија
o Од каде информации: Весници, печатени медиуми
o Од каде информации: Научни списанија
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Од каде информации: Главно на интернет
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници
o Од каде информации: (www.moepp.gov.mk)
o Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk)
o Од каде информации: Управа за хидрометеоролошки работи
o Од каде информации: Странски метеоролошки сервиси
o Од каде информации: Извештаи од проекти, студии
o Од каде информации: Имејл
o Од каде информации: Друго

Направени се анализи во поглед на:
●
●
●
●

Возраст
Пол
Ниво на образование
Големина на општина

5.2.1 Возраст: Информираност и транспарентност

Графиконот се однесува на корелациите поврзани со помладите испитаници. Според
добиените резултати, за помладите испитаници најкарактеристични се следниве одговори
по кои тие се разликуваат од постарите испитаници:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Од каде информации: Главно на интернет
o Од каде информации: Извештаи од проекти, студии
o Од каде информации: Странски метеоролошки сервиси
o Од каде информации: Научни списанија
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници
o Зачестеност на вести: Не, не сум забележал
o Кампањи: Меѓународните организации (УНДП, УСАИД, ГИЗ...)
o Информираност: Начините на кои можете да преземате активности против
климатските промени
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Телевизија
o Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk)
o Од каде информации: Весници, печатени медиуми
o Кампањи: Министерство за животна средина и просторно планирање
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на климатските
промени
o Зачестеност на вести: Да, поради меѓународниот притисок
o Од каде информации: Управа за хидрометеоролошки работи
o Информираност: Различните влијанија и последиците од климатските
промени
o Зачестеност на вести: Да, поради промени во климата
o Од каде информации: (www.moepp.gov.mk)
o Кампањи: Невладините организации

5.2.2 Пол: Информираност и транспарентност

Графиконот се однесува на корелациите поврзани со испитаничките од женски пол. Според
добиените резултати, за испитаничките од женскиот пол најкарактеристични се следниве
одговори по кои тие се разликуваат од испитаниците од машки пол:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Кампањи: Министерство за животна средина и просторно планирање
o Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk)
o Зачестеност на вести: Да, поради промени во климата
o Кампањи: Невладините организации
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Зачестеност на вести: Да, поради свест и интерес
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на климатските
промени
o Зачестеност на вести: Да, екстремни временски настани
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Кампањи: Делегацијата на ЕУ во СРМ
o Зачестеност на вести: Да, поради меѓународниот притисок
o Информираност: Начините на кои можете да преземате активности против
климатските промени
o Од каде информации: Научни списанија
o Од каде информации: Главно на интернет
o Од каде информации: Странски метеоролошки сервиси
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници
o Кампањи: Меѓународните организации (УНДП, УСАИД, ГИЗ...)
o Од каде информации: Извештаи од проекти, студии
o Од каде информации: Имејл
o Од каде информации: Телевизија

5.2.3 Ниво на образование: Информираност и транспарентност

Графиконот се однесува на корелациите поврзани со испитаниците што имаат повисоко
образование. Според добиените резултати, за испитаниците со повисоко образование
најкарактеристични се следниве одговори по кои тие се разликуваат од испитаниците со
пониско образование:
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Кампањи: Меѓународните организации (УНДП, УСАИД, ГИЗ...)
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на климатските
промени
o Од каде информации: (www.moepp.gov.mk)
o Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk)
o Од каде информации: Весници, печатени медиуми
o Зачестеност на вести: Да, поради меѓународниот притисок
o Од каде информации: Научни списанија
o Од каде информации: Извештаи од проекти, студии
o Информираност: Различните причини за климатските промени
o Зачестеност на вести: Да, поради свест и интерес
o Кампањи: Невладините организации
o Зачестеност на вести: Да, поради промени во климата
o Информираност: Различните влијанија и последиците од климатските
промени
o Кампањи: Делегацијата на ЕУ во СРМ
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Од каде информации: Главно на интернет
o Од каде информации: Специјализирани
интернет-портали/интернет-страници
o Кампањи: Министерство за животна средина и просторно планирање

5.2.4 Големина на општина: Информираност и транспарентност

Графиконот се однесува на корелациите поврзани со испитаниците што доаѓаат од
поголеми општини. Според добиените резултати, за испитаниците од поголемите општини
најкарактеристични се следниве одговори по кои тие се разликуваат од испитаниците од
помалите општини:

● Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Од каде информации: Научни списанија
o Од каде информации: Главно на интернет
o Зачестеност на вести: Да, екстремни временски настани
o Информираност: Различните влијанија и последиците од климатските
промени
o Од каде информации: (www.moepp.gov.mk)
o Од каде информации: Весници, печатени медиуми
o Од каде информации: Телевизија
o Зачестеност на вести: Да, поради меѓународниот притисок
● Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Кампањи: Министерство за животна средина и просторно планирање
o Информираност: Различните причини за климатските промени
o Од каде информации: Социјални мрежи
o Зачестеност на вести: Да, поради промени во климата
o Информираност: Начините на кои можете да се адаптирате на
климатските промени
o Кампањи: Меѓународните организации (УНДП, УСАИД, ГИЗ...)
o Кампањи: Невладините организации
o Од каде информации: (www.klimatskipromeni.mk)

6 Перцепција за ангажираноста на различните
чинители кон КП
Во анкетата се наведени следниве чинители што може да придонесат со својот ангажман
кон климатските промени:
●

●

Позитивна перцепција
o Еколошките здруженија и невладините прават доволно за климатските
промени (16,41 %)
o Европската Унија прави доволно за климатските промени (8,03 %)
o Меѓународните организации прават доволно за климатските промени (6,59
%)
Негативна перцепција
o Компаниите и индустријата прават доволно за климатските промени (-26,33
%)
o Централната власт прави доволно за климатските промени (-20,92 %)
o Локалните власти прават доволно за климатските промени (-20,12 %)
o Самите граѓани прават доволно за климатските промени (-16,94 %)
o Академската заедница прави доволно за климатските промени (-8,53 %)

6.1 Позитивна перцепција
6.1.1 Еколошките здруженија и невладините прават доволно за
климатските промени

Ова се испитаници што, пред сѐ, се од женски пол, живеат во помалите општини, имаат
пониско образование и не работат во приватниот сектор. Исто така, имаат поврзаност со
УНДП, УСАИД, ЕК, или ГИЗ.
●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Институции поврзаност: УНДП

●

o Институции поврзаност: УСАИД
o Пол: Женски
o Знае други КП кампањи
o Возраст:
o Институции поврзаност: Европска комисија
o Институции поврзаност: ГИЗ
o Институции поврзаност: Светска банка
o Источен Регион
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Живее во поголема општина
o Работи во приватниот сектор
o Повисоко образование
o Пелагониски Регион
o Скопски Регион
o Институции поврзаност: Европска банка за обнова и развој
o Работи во општина
o Работи во министерство

6.1.2 Европската Унија прави доволно за климатските промени

Ова се испитаници што пред сѐ имаат поврзаност со некоја од меѓународните организации,
живеат во помалите општини, се повозрасни, КП не им се секојдневна работа, имаат
пониско образование.
●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Институции поврзаност: Европска комисија
o Институции поврзаност: УСАИД
o Институции поврзаност: УНДП
o Возраст
o Институции поврзаност: ГИЗ
o Институции поврзаност: Европска банка за обнова и развој
o Институции поврзаност: Светска банка

●

o Работи во општина
o Работи во државна администрација
o Полошки Регион
o Вработен
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Живее во поголема општина
o КП ми се секојдневна работа
o Работи во приватниот сектор
o Пол: Женски
o Повисоко образование
o Скопски Регион
o Студент

6.1.3 Меѓународните организации прават доволно за климатските
промени

Ова се испитаници што пред сѐ имаат поврзаност со некоја од меѓународните организации,
живеат во помалите општини, се повозрасни, КП не им се секојдневна работа, имаат
пониско образование.
●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Институции поврзаност: Европска комисија
o Институции поврзаност: УСАИД
o Институции поврзаност: УНДП
o Институции поврзаност: ГИЗ
o Возраст:
o Работи во државна администрација
o Работи во општина
o Пол: Женски
o Институции поврзаност: УНЕП
o Полошки Регион

●

Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Живее во поголема општина
o Повисоко образование
o КП ми се секојдневна работа
o Работи во приватниот сектор
o Скопски Регион
o Вардарски Регион
o Работи во академска институција

6.2 Негативна перцепција
6.2.1 Компаниите и индустријата прават доволно за климатските
промени

Ова се помлади испитаници од женски пол, кои доаѓаат од помалите општини, немаат
завршено високо образование и работат во државна администрација и не се од Скопскиот
Регион. Имаат поврзаност со УСАИД, ГИЗ или СБ, но не и со УНДП.
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Работи во државна администрација
o Пол: Женски
o КП ми се секојдневна работа
o Институции поврзаност: ГИЗ
o Институции поврзаност: УСАИД
o Институции поврзаност: Светска банка
o Институции поврзаност: Европска банка за обнова и развој
o Работи во приватниот сектор
o Вработен
o Југозападен Регион
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Живее во поголема општина
o Возраст:

o
o
o
o
o
o

Повисоко образование
Скопски Регион
Институции поврзаност: УНДП
Вардарски Регион
Студент
Институции поврзаност: Европска комисија

6.2.2 Централната власт прави доволно за климатските промени

Ова се повозрасни испитаници од помалите општини, кои не работат во приватниот сектор,
а се дел од државната или од јавната администрација. Не се од Скопскиот Регион и имаат
поврзаност со УСАИД, ЕБОР, УНДП или СБ.
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Возрасен
o Институции поврзаност: УСАИД
o Работи во државна администрација
o Институции поврзаност: Европска банка за обнова и развој
o Институции поврзаност: УНДП
o Работи во општина
o Институции поврзаност: Светска банка
o Знае други КП кампањи
o Вработен
o Работи во јавна администрација
o Институции поврзаност: ГИЗ
o Работи во министерство
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Живее во поголема општина
o Работи во приватниот сектор
o Скопски Регион
o КП ми се секојдневна работа

o
o

Повисоко образование
Студент

6.2.3 Локалните власти прават доволно за климатските промени

Ова се повозрасни испитаници, со пониско образование, кои живеат во помалите општини.
Не работат во приватниот сектор туку работат во општините, во државната или во јавната
администрација. Овие испитаници знаат да наведат КП кампањи и КП им е дел од
секојдневната работа.
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Институции поврзаност: УСАИД
o Работи во државна администрација
o Работи во општина
o Возраст:
o Знае други КП кампањи
o Вработен
o Работи во јавна администрација
o КП ми се секојдневна работа
o Институции поврзаност: Европска банка за обнова и развој
o Институции поврзаност: Светска банка
o Југоисточен Регион
o Работи во локална самоуправа
o Источен Регион
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Живее во поголема општина
o Работи во приватниот сектор
o Повисоко образование
o Скопски Регион

6.2.4 Самите граѓани прават доволно за климатските промени

Ова се испитаници што за разлика од сите други се помлади и живеат во поголемите
општини. Работат во државна или во јавна администрација и КП им се дел од секојдневната
работа.
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Работи во државна администрација
o Живее во поголема општина
o Работи во јавна администрација
o КП ми се секојдневна работа
o Знае други КП кампањи
o Пелагониски Регион
o Институции поврзаност: УСАИД
o Работи во општина
o Институции поврзаност: Европска банка за обнова и развој
o Институции поврзаност: УНЕП
o Југозападен Регион
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Скопски Регион
o Возраст:
o Институции поврзаност: УНДП
o Повисоко образование
o Институции поврзаност: Европска комисија
o Пол: Женски
o Работи во академска институција

6.2.5 Академската заедница прави доволно за климатските промени

Ова се повозрасни испитаници од помалите општини, кои не работат во приватниот сектор
и не се од Скопскиот Регион. Интересно е дека имаат пониско образование и се од машки
пол. Имаат поврзаност со институциите како УСАИД, ЕБОР или УНЕП, но не и со УНДП или ЕК.
●

●

Испитаниците се согласуваат или ги избрале следниве одговори:
o Возраст:
o Институции поврзаност: УСАИД
o Работи во државна администрација
o Институции поврзаност: ГИЗ
o КП ми се секојдневна работа
o Институции поврзаност: УНДП
o Вработен
o Институции поврзаност: Европска банка за обнова и развој
o Знае други КП кампањи
o Полошки Регион
o Работи во академска институција
o Институции поврзаност: Светска банка
Испитаниците не се согласуваат или не ги избрале следниве одговори:
o Живее во поголема општина
o Работи во приватниот сектор
o Скопски Регион
o Повисоко образование
o Работи во општина
o Пол: Женски
o Институции поврзаност: Европска комисија

