СЕМИНАР

„СКОПЈЕ НАСПРОТИ ПРЕДИЗВИЦИТЕ
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА“
Програма
Вторник 27 ноември 2018, 10 - 15 часот | ЕУ инфо центар

09.30 – 10 часот – Дочек на гостите. Презентација на паноа во холот на ЕУ инфо
центарот на творбите на тема зачувување на животната средина изработени од
страна на учениците во двојазичните паралелки во гимназијата „Орце Николов“.

10 часот– Официјално отворање на семинарот
Модератор : Г-дин Емануел Рембер, Директор на Фрнцускиот институт во Скопје
10.10 - Обраќање на Н.Е.Г-дин Кристиан Тимоние, Амбасадор на Франција во
Македонија
10.20 - Обраќање на Г-дин Петре Шилегов, Градоначалник на град Скопје
10.30 – Обраќање на Г-дин Јани Макрадули, Заменик министер за животна
средина и просторно планирање

10.40 – Прва панел дискусија
„КАКО ДА ГО ПОБЕДИМЕ ЗАГАДУВАЊЕТО ВО СКОПЈЕ?“
Модератор : Г-дин Даме Димитровски, Здружение Go Green
10.40 - Воведно обраќање
10.45 –Излагање на Г-ѓа Софи Муктар од асоцијацијата Airparif - Франција
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Заклучоци за состојбата во Скопје за време на истражувачката мисија во
Македонија во мај 2018
Состојба во однос на згадувањето и квалитетот на воздухот во Париз (регионот
Ил де Франс).
11.00– Излагање на Г-ѓа Елена Николовска, претставничката од здружението
Еко-свест
„Состојбата во Скопје во поглед на загадениот воздух, причините за
загадувањето и мерките за подобрување на квалитетот на воздухот“
11.15 – Излагање на г-дин Никола Јовановски, помошник раководител на
Секторот за заштита на животната средина (Град Скопје)
„Состојбата со квалитетот на амбиентниот воздух во Скопје и мерките на
градот Скопје за намалување на загадувањето“
11.30– Излагање на Г-ѓа Маја Морачанин, пратеничка и лидер на партијата ДОМ
„Што да се преземе во периоди на загадувањето“
11.45 – Излагање на Г-дин Филип Ивановски, претседател на Асоцијацијата за
управување со посебните текови на отпад при Стопанската комора на Македонија
и извршен директор на Пакомак
„Ограничувањата на економскиот развој“
12.00 – Отворена дискусија, прашања и одговори од страна на публиката
12.30 - Кафе пауза и освежување

13.00 – Втора панел дискусијата
„МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА ВО ОДНОС НА ПРОБЛЕМИТЕ СО УРБАНИЗМОТ И
ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ВО СКОПЈЕ“
Модератор : Г-ѓа Даница Павловска,поранешна претседателка на Здружението
на архитекти на град Скопје
Воведно обраќање
13.10 – Излагање на Г-ѓа Мишел Лари-Шарлис, директорка на Бордо Метропола
2050
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Заклучоци за состојбата во Скопје за време на истражувачката мисија во
Македонија во мај 2018
Излагање за визијата и изгледот на градот Бордо во 2050 година
13.25 – Излагање на Г-дин Зоран Давидоски, раководител на Секторот за
сообраќај, Град Скопје
« Предлози за подобрување на мобилноста и транспортот во Скопје »
13.40 - Излагање на Г-ѓа Христина Оџаклиеска, Агенција за планирање на
просторот
„Визија на Агенцијата за планирање на просторот“
13.55 – Излагање на г-дин Митко Хаџи-Пуља, раководител на Институтот за
архитектонско проектирање при УКИМ
„Решенијата која ни ги нуди науката“
14.10 – Излагање на Г-ѓа Невена Георгиевска, активист во граѓанските
иницијативи „О2 Иницијативата“ и „Ние сме Карпош“
„Врската помеѓу загадениот воздух и претераниот урбанизам“
14.25- Отворена дискусија, прашања и одговори од страна на публиката
15.00– Заклучок и затворање на семинарот

Проектот е поддржан од Фондот Д’Аламбер и од Францускиот институт во
Париз.
Со симултан превод.

Дополнителна програма
Проекција на документарен филм
Вторник 27 ноември 2018, 18 часот
Кинотека на Македонија
Проекција на документарниот филм „Последните денови на Шибати“
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Во огромниот град Шонкинг, последниот голем кварт е на работ на уништување, а
неговите жители се преселени. Режисерот се спријателува со малечкиот Зу Хонг и
со госпоѓата Ху Лиан, последните сведоци на еден свет кој наскоро ќе исчезне.
Филм на тема екологија и урбанизам, како дополнителна програма на големиот
семинар за зачувување на животната средина во град Скопје.
Влез слободен.
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