Краток вовед:
Ова истражување го спроведуваат Министерството за животна средина и
просторно планирање (МЖСПП) и Програмата за развој на Обединетите Нации
(УНДП) со цел да се согледа перцепцијата и ставовите на јавноста кон
климатските промени, како и да се разбере колку јавноста е информирана за ова
прашање. Спроведувањето на резултатите од ова истражување, споредбено со
претходната анализа на јавното мислење од 2019 година ќе покаже колку
ефикасни биле преземените активности за климатски промени во изминативе
три години. Тоа ќе ни помогне подобро да ги осмислиме и да ги комуницираме
идните активности, со крајна цел да се подобрат климатските политики во
државата. По завршувањето на истражувањето, интерактивните графикони ќе
покажат како испитаниците одговориле на прашањата. Крајните резултати од
ова истражување ќе бидат објавени на интернет страницата
www.klimatskipromeni.mk
Потребно време за одговарање на прашањата: 5-10 минути

Општи прашања
1. Возраст
<15; 15-29; 30-39; 40-54; 55 -64; >65
2. Пол
M
Ж
3. Во која општина живеете?

4. Степен на стекнато образование:
Основно образование
Средно образование
Додипломски студии
Постдипломски студии
Друго (наведете):
5. Изберете еден од одговорите кои најдобро го отсликуваат вашиот
моментален статус:
Ученик/чка
Студент/ка
Вработен/а
Невработен/а

Пензинонер/ка
Друго (наведете):
Прашања за вработени лица
6. Во кој сектор работите?
Државна администрација
Локална самоуправа
Јавна администрација
Приватен сектор
НВО
Академска институција
Меѓународна институција
Друго (нaведете):
Прашања за вработени во јавна институција
7. Во која институција работите или членувате?
Министерство
Владина институција
Општина
Град Скопје
Друго (наведете):

8. Во која мера активностите поврзани со климатските промени се дел од
Вашите професионални одговорности и/или од вашата секојдневна работа?
Главна одговорност, секојдневно работам на ова прашање
Само една од многуте одговорности, повремено работам на ова прашање
Прилично неважно прашање, ретко работам на него
Не работам воопшто на ова прашање

Перцепција за климатските промени
9. Ве молиме оценете ги следните проблеми на скала од 1 до 5.
Oној кој сметате дека претставува најмала закана за нашето општество оценете
го со 1, a оној кој претставува најсериозна закана со 5.
Сиромаштија
Економска состоjба
Климатски промени
Екстремни временски настани (суши, поплави)

Недостиг на чиста вода (за пиење)
Пристап до здрава и квалитетна храна
Деградација на природата
Корупција или криминал
Ширење на инфективни заболувања
Квалитетно образование
Невработеност
Ниту еден
Друго (наведете):
10.
Дали во регионот во кој живеете сте забележале конкретни промени во
животна средина (климата) во последните 10 години во однос на:
(дозволени се повеќе одговори)

Врнежите
Температурата (на пр. топлотни бранови, студени бранови)
Промени во годишните времиња
Зачестеност на поплави
Зачестеност на сушни периоди
Не сум забележал/-а значителни промени
Друго (наведете):
11.
Дали сметате дека климатските промени се:
Исто што и загадувањето на воздухот
Се тесно поврзани со загадувањето на воздухот, но се различни
Се сосема различни појави со загадувањето на воздухот
Друго (наведете)
12.
Дали сметате дека е важно да се преземат климатски акции заради
ограничување на порастот на глобалното затоплување?
(дозволени се повеќе одговори)
Да
Да, и неопходно е оние кои најмногу загадуваат, најмногу да се ангажираат во
борба против климатските промени
Да, СИТЕ владини институции треба активно се ангажираат, со цел да се
намалат климатските промени
Постојат други поитни проблеми
Не
Не знам

13. Дали мислите дека долуспоменатите прават доволно за климатските

промени?

Централната власт
Да/Не/Во извесна мера/ Не знам
Локалните власти
Да/Не/Во извесна мера/ Не знам
Компаниите и индустријата
Да/Не/Во извесна мера/Не знам
Еколошките здруженија и другите невладини организации Да/Не/Во извесна
мера/ Не знам
Академската заедница
Да/Не/Во извесна мера/Не знам
Самите граѓани
Да/Не/Во извесна мера/Не знам
Меѓународните организации
Да/Не/Воизвесна мера/Не знам
Европската унија
Да/Не/Во извесна мера/Не знам

Аспекти на однесување и преземање на климатски акции
14.
Кои од следниве активности насочени кон заштита на животна средина и
ублажување на климатските промени ги практикувате?
(дозволени се повеќе одговори)
Намалување на потрошувачката на енергија
Намалување на потрошувачката на вода
Селекција на отпад
Намалување на потрошувачка на производи за една употреба
Купување сезонски и локални производи
Купување на производи кои не и штетат на животната средина (пр. производи
кои се рециклираат, кои се биолошки разградливи, органски, со мал јаглероден
отпечаток итн.)
Користење на транспорт кој помалку и штети на животната средина, како на пр.
пешачење, возење велосипед, користење јавен транспорт, наместо користење
на сопствено возило
Купување на возило кое троши помалку гориво или возило кое помалку и штети
на животната средина
Поставување опрема која користи обновлива енергија (на пр. сончеви панели,
топлотни пумпи и сл.)
Подобрување на изолацијата во домот за да се намали потрошувачката на
енергија
Користење на енергетско ефикасни уреди во домаќинството

Ниту една
Друго (наведете):
10. Секој има различни причини зошто презема одредени активности за
заштитата на животната средина, а со тоа и влијае на ублажување на ефектите од
климатските промени. Која е вашата мотивација?
(дозволени се повеќе одговори)

Желба да се живее во здрава и чиста животна средина
Потреба да се намалат колку што е можно трошоците во домаќинството
(Сметате дека со преземање на овие активности ќе заштедите пари)
Ваша должност како граѓанин е да ја заштитувате животната средина
Грижа за идните генерации и светот кој ќе им го оставиме во наследство

Директно сте изложени на последиците од климатските промени
Ниту едно
Друго (наведете):
15.
Постојат многу причини поради кои луѓето не преземаат активности
против климатските промени. Ве молиме кажете ни кое од следново важи за
вас:
(дозволени се повеќе одговори)
Владата, локалната самоуправа, компаниите и индустријата се тие кои треба на
прв план да направат промени или да обезбедат услови кои ќе им помогнат на
граѓаните да делуваат
Сакате да преземете активности, но не знам со што и како може да помогнете

Нема доволно информации за климатските промени
Сметате дека со промена на Вашето однесување нема вистински да влијаете
врз климатските промени
Сметате дека веќе е доцна за преземањето било какви активности против
климатските промени
Не сте загрижени за климатските промени
Друго (наведете):
16.
Во Северна Македонија секторот енергетика е најголем придонесувач
кон климатските промени и користењето на обновливите извори на енергија не
е веќе прашање на желба. Според вас, што би помогнало за полесна енергетска
транзиција кон обновливи извори на енергија? (дозволени се повеќе одговори)
Измена на законска рамка за сопствено производство на енергија од обновливи
извори кои се во корист на граѓаните (можност за продажба на енергија по
конкурентни цени)
Намалување на цените на уреди за производство/користење на обновливи
извори на енергија
Финансиска поддршка при купување на уреди кои работат на обвновливи извори
на енергија
Подобри и навремени информации во поглед на можности за домаќинствата за
користење обновлива енергија
Друго (наведете):

17.
Дали до сега сте слушнале или користеле некои мерки кои ги нудат или
нуделе државните институции (министерства) или општините, а кои им помагаат
на граѓаните кон полесна енергетска транзиција, намалување на загадување или
зголемување на енергетска ефикасност? (дозволени се повеќе одговори)
Субвенции за чистење на оџаци
Субвенции за набавка на велосипеди/тротинети
Субвенции за набавка на почисти уреди за греење/ладење (топлотни пумпи,
печки на пелети, инвертери)
Субвенции за изолација на домот - енергетска ефикасност (под, прозори)
Друго (наведете):
18.

Дали се согласувате со следниве изјави?

Справување со климатските промени и прашањата поврзани со климатските
промени треба да бидат приоритет за да се подобри јавното здравје:
Да/Не/Во извесна мера
Висината на трошоците за надоместување на штетите предизвикани од
климатските промени се многу повисоки од инвестициите потребни за зелена
транзиција: Да/Не/Во извесна мера
Адаптирањето кон климатските промени може да има позитивно влијание врз
луѓето: Да/Не/Во извесна мера
Креирање на политки за адапатција и нивна примена во земјоделскиот сектор
кон климатските промени станува неопходна: Да/Не/Во извесна мера
Зелената транзија може да генерира голем број на нови зелени работни
места: Да/Не/Во извесна мера

19.

Дали се согласувате со тврдењето:

Владата доволно инвестира во развој на зелени бизниси и зелени работни
места: Да/Не/Во извесна мера
Локалните самоуправи доволно инвестираат во развој на зелени бизниси и
зелени работни места: Да/Не/Во извесна мера
Бизнис заедницата доволно инвестира во развој на зелени бизниси и зелени
работни места: Да/Не/Во извесна мера
20.
Дали програмите на универзитетите нудат можности за развој на нови
кадри кои ќе ги задоволат потребите на зелената економија?

Да
Не
Потребно е подобрување на тековните пограми и развој на нови
21.
Според вас колку е застапена темата климатски промени во формалното
образование?
Доволно
Недоволно
Не знам

Извори на информации
22.

Лично, дали сметате дека сте добро информирани за следното:

Различните причини за климатските промени: Да/Не/Во извесна мера
Различните влијанија и последици од климатските промени: Да/Не/Во извесна
мера
Начините на кои можете да преземате активности против климатските
промени: Да/Не/Во извесна мера
Начините на кои можете да се адаптирате на климатските промени:
Да/Не/Во извесна мера
23.
Каде наоѓате информации за климатските промени?
(дозволени се повеќе одговори)
Телевизија
Весници, печатени медиуми
Специјализирани списанија (на пример научни списанија)
Социјални мрежи
Генерално на интернет
Специјализирани интернет портали/интернет страници
Веб страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање
www.moepp.gov.mk
Веб страницата: www.klimatskipromeni.mk
Управа за хидрометеоролошки работи
Странски метеоролошки сервиси
Извештаи од проекти, студии
Преку електронска пошта
Друго (наведете):

24.
Дали сте забележале зачестување на темите поврзани со климатските
промени во медиумите и доколку да, која е причината според Вас?
(дозволени се повеќе одговори)

Да, поради зголемување на јавната свест и интересот за оваа тема
Да, поради се почестата појава на екстремни временски настани (обилни
врнежи, поплави, силни ветрови)
Да, поради последните промени во климата (промени во годишните времиња)
Да, поради активностите кои ги иницираат владините и локалните институции
Да, поради меѓународниот притисок (на пр., во контекст на процесот на
пристапување на Македонија во ЕУ)
Не, не сум забележал/-а почесто претставување на оваа тема
25. Дали знаете некои кампањи за подигање на јавната свест спроведени со
цел да се подобри знаењето и свеста за климатските промeни, организирана
од страна на:
(дозволени се повеќе одговори)
Министерството за животна средина и просторно планирање
Други министерства
Општините
Меѓународните организации (UNDP, USAID, GIZ...)
ЕУ Делегација во СРМ
Невладините организации
Друго (наведете):
26.

Наведете ги кампањите кои сметате дека се корисни:

27.
Кои од следниве организации и институции ги поврзувате со проекти во
областа на климатские промени?
(дозволени се повеќе одговори)
UNDP
UNEP
USAID
GIZ
Европска банка за обнова и развој
KfW
Светска Банка
Европска Комисија
Друго (навеете):
28.
Дали знаете дека Вашата Климатска Акција можете да ја регистрирате на
веб страницата www.klimatskipromeni.mk и тоа во пет категории: општини,
работно место, едукација, граѓански организации и домаќинства?
Да
Не
29.

Простор да оставите свој коментар.

