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Драги студенти, 

Ве покануваме да бидете дел од едукативната програма, во рамки на проектот „Панда лабс 
џуниор за праведна транзиција“! 

Џуниор Ачивмент Македонија е организација која се фокусира на претприемничкото 
образование, финансиска писменост и подготовка на младите за работа.  ЏА Македонија го 
реализира и регионалниот проект „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“, кој вклучува 
активности за млади, на теми поврзани со климатските промени, заштита на животната средина, 
циркуларна економија, зелено претприемништво и енергетска и праведна транзиција. 

Во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна, во наредниот период ќе се реализира 
едукативна програма за студенти.  

Програмата ќе се спроведе во три целини на Факултетот за земјоделски науки и храна (ул. 16-
та Македонска Бригада бр. 3, Скопје) во амфитеатар бр. 40, секоја со почеток од 11.00 часот.  

Датуми и теми на програмата: 

1. 22 февруари, со почеток од 11.00 часот. Теми: Екосистеми и природни циклуси, 
Климатски промени, Загадување и отпад, Пренамена на употреба на земјиште. 

Предавачи:  

Проф. д-р Ордан Чукалиев; Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ во Скопје 
Тема: Климатски промени – Проблем или предизвик за земјоделството 
Проф. д-р Драги Димитриевски; Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ во 
Скопје 
Тема: Оптимално користење и домаќинско управување со земјоделското земјиште – 
обврска кон идните генерации 

2. 2 и 3 март, 11.00 до 16.00 часот. Теми: Одржлив развој, Справување со климатските 
промени, Циркуларна економија, Зелено претприемништво, Зелено претприемништво 
во пракса. 

Предавачи: проф. д-р. Македонка Димитрова, Претседател на институт за 
одржливост, ЕКОС Скопје 

3. 9 и 10 март, 11.00 до 16.00 часот - Иновативен камп, натпревар на студенти, со 
предизвик на конкретна тема, поврзано со претходните предавања.  

Организатор: Џуниор Ачивмент Македонија 

Студентите кои ќе учествуваат ќе добијат сертификат и ќе имаат можност 
да учествуваат и во другите активности од проектот – хакатони, 
економско-социјален совет, округли маси, меѓународна конференција.  

Сите заинтересирани студенти, своето учество можат да го пријават кај Продекан за настава, 
Проф. д-р Ромина Кабранова, на следната e-mailл адреса rkabranova@yahoo.co.uk , најдоцна 
до понеделник, 20 февруари 2023.  
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Подетално за проектот Панда лабс џуниор за праведна транзиција - 
http://jamacedonia.mk/web/euki/: 

Преку соработка и создадени партнерства, Џуниор Ачивмент Македонија, главниот партнер 
WWF Бугарија и останатите партнери од Србија, Бугарија и Црна Гора, реализираат двегодишен 
проект, кој во фокусот ги има праведната транзиција, климатските промени и зеленото 
претприемништво. Проектот се спроведува на регионално ниво, со фокус на региони со јаглен 
во сите четири земји. 

Главната цел на Panda Labs Junior за праведна транзиција е да ја промовира обновливата 
енергија, енергетската ефикасност, циркуларната економија и решенија за климатска 
адаптација и ублажување (митигација).      

Овој проект е дел од European climate initiative (EUKI) на германското федерално министерство 
за животна средина, конзервација на природата и нуклеарна безбедност (BMU) и главната цел 
е да се придонесе кон праведна транзиција и навремен развој на знаење и претприемнички 
капацитети за младата генерација во регионите со јаглен.    

Дополнително проектот ќе обезбеди можности за регионално вмрежување, вклучувајќи 600 
млади луѓе и ќе ја зајакне новата генерација со инструменти за трансформација на локалните 
заедници и економии во соработка со клучните актери, како локалната власт, универзитетите и 
истражувачките центри. Ваквиот пристап на зелени иновации ќе биде препознаен и поддржан 
од локалните власти и образовните структури во регионите со јаглен.   

Во рамки на проектот е дизајнирана и се имплементира едукативна програма и програма за 
младинско претприемништво. Програмата ќе ги развие знаењето, вештините, 
претприемничкиот начин на размислување и став за граѓанско делување на младите, клучно за 
нивното учество во процесот на праведна транзиција.    

Во секоја земја група од 100 средношколци и 50 студенти ќе бидат едуцирани и обучени да 
работат на развој на одржливи деловни решенија и стартапи во нивните локални заедници 
преку учество во серија обуки, хакатони, настани за вмрежување, симулации на совети и 
регионални средби. 

Се реализираат и две регионални Panda Labs конференции на кои ќе учествуваат по 50 млади 
луѓе. Оваа година ЏА Македонија ќе биде домаќин на настанот. 

До крајот на проектот, ќе биде развиена и мрежа на Panda Labs Junior социјални иноватори за 
млади претприемачи, кои ќе опфатат одредени технолошки и социјални проблеми и ќе 
придонесат кон праведна и инклузивна транзиција на локалните економии – од ископ на јаглен 
кон зелена индустрија. 

Крајно, проектот ќе инспирира партнерства со училишта и општини и се очекува сите 
иницијативи да бидат поддржани од училишната администрација, локалните власти и бизнис 
ментори. Нашите млади учесници ќе бидат оснажнети да останат и основаат свој бизнис или да 
работат за нови зелени стартапи во нивните заедници.   

 
Ве очекуваме! 
Тимот на ЏА Македонија 
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