ОБЕДИНЕТИ ЗА ШАРА

ОДРЖЛИВА ЕКОНОМИЈА

Крикот за заштита на природата на Шара нè обедини
заедно да соработуваме со иста цел, а тоа е заштита
на природата на Шар Планина. Затоа креиравме мрежа на активисти составена од локалното население,
месните заедници и невладините организации од регионот. Планинарските друштва формираа единствена унија на планинарски друштва од регионот со цел
воспоставување унифицирани правила за движење во
планина и соодветно маркирање на планинарските патеки, а невладините организации делуваат преку мрежи на НВО од регионот. Сите заедно продолжуваме да
ја градиме визијата за Шар Планина базирана на љубов, посветеност и многу знаење. Соработуваме со независното Управувачко тело на заштитеното подрачје
и со сите други засегнати страни на Шара од Косово и
Албанија бидејќи природата не познава граници.

Туризмот е столбот на економијата на Шара, особено
во планинските села, и се одвива според принципот:
„Задоволни туристи, задоволни домаќини – недопрена природа!“ На заштитената Шара се нудат речиси
сите видови туризам: рурален, планински, авантуристички, зимски и екотуризам. Туристите се безбедни
бидејќи се соодветно пријавени и се движат во придружба на локални лиценцирани водичи чијшто број,
од година во година, се зголемува. За безбедноста гарантираат и здравствените домови во чиишто рамки
постојат функционални спасувачки служби. Попова
Шапка и Брезовица само се примери на ски-центри и
за масовен туризам во заштитено подрачје.

Обединети, активни
здруженија –
заштитена планина!

Особено уникатно туристичко доживување
прават сместувачките капацитети на локалните
жители коишто се натпреваруваат со своето
гостопримство и оригинална и богата понуда. Брендираните локални производи се на врвот на менито на
угостителските локали. А, локалните професионалци
за планинарење, флора и фауна, географија и екологија
прават да се бара место повеќе и за едукативните детски
и студентски кампови што во последниве години
прераснаа во меѓународна атракција.

ФУНКЦИОНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктурата на Шара е прилагодена и во функција на заштита на природните ресурси. Зоните подложни на ерозија се соодветно санирани и се под
постојан надзор благодарение на воведен систем за
нивно планско пошумување. Воспоставен е и функционира систем за заштита од пожари и во највисоките планински села. Со отпадот се управува интегрирано, со точно уредени собирни пунктови и претоварни
станици. Селектирањето отпад се практикува не само
во јавните установи и угостителските објекти, туку
и во индивидуалните домаќинства и туристичките
објекти – сите се индиректно вклучени во менаџирањето со отпад. Во сите населени места постојат и
редовно се одржуваат прочистителни станици, а квалитетот на водата редовно се контролира. Движењето со моторни возила во зоната на заштита е строго
регулирано и забрането (одредени привилегии можат да користат само локалните жители). Сите патеки
на планината се унифицирано обележени и се ставени на една единствена мапа за Македонија и Косово.

Ексклузивитет, можеби само овде,
на Шара е што пластичните
шишиња за вода се минато!

Јегуновце
Врапчиште

На Шара има безбедни и редовно одржувани едукативни, планинарски и велосипедски патеки, со уредена примарна
и секундарна инфраструктура (знаци,
изградени нови и обновени стари
планинарски домови, видиковци, одморалишта, засолништа, ски-центри,
инфоцентри, точно определени места за авантуристички доживувања
како банџи скокови, адреналинска
жичница (зип-лајн), параглајдинг и други понуди.

Сите општини

Теарце

Во креирање на визијата за Шар Планина 2038 година учествуваа
претставници на месни заедници, општини, невладини организации,
планинарски друштва, ски клубови, ловџиски друштва, собирачи на
шумски плодови, сточари, претставници на МЖСПП, МЗШВ, на ЈП „Македонски Шуми“, и ЈП за стопанисување со пасишта и локално население од општините Јегуновце, Теарце, Тетово, Боговиње, Врапчиште
и Гостивар. Трибините се организираа во рамки на проект на Македонско еколошко друштво спроведуван во соработка со Платформата „Пријатели на Шара“ и финансиски поддржан од Канцеларијата на
Германската агенција за развој (ГИЗ) во Скопје.
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креирана од локалното население
од сите шест општини во
Полошкиот регион

ЗАЧУВАНА И ЗАШТИТЕНА
ПРИРОДА

ЖИВИ СЕЛА СО АКТИВНО
НАСЛЕНИЕ

МОЌНИ
МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗНАЕЊЕТО – КЛУЧ ЗА
НАПРЕДОКОТ НА ЗАЕДНИЦАТА

Шара има густи и зачувани шуми, езерата и реките се
чисти, а флората и фауната се обновени. Со ресурсите се управува на одржлив и мудар начин, со цел тие
да останат зачувани и за идните генерации. Шумските
плодови се искористуваат според строго определен
план и дефинирани квоти, исклучиво од локалното
население. Евидентно е зголемена популацијата на
мечката, орелот и речната пастрмка.

Населението од сите шест општини што гравитираат
кон Шар Планина е задоволно. Планинските села на
Шара се повторно живи, а миграцијата е минато!
Во најсовремено опремените здравствени домови,
детски градинки, училишта, едукативно-информативни центри, работи стручен и мотивиран кадар, од кој
најголемиот дел води потекло токму од месното население, а дел е од блиските населени места.
Месното население од сите возрасти, а особено младите и жителите на планинските села, користи субвенции за тоа што се занимава со туризам, сточарство и други традиционални дејности. Населението
ги ужива придобивките од заштитеното подрачје, се
гордее, ги промовира и ги одржува своето културно
наследство и неговиот диверзитет, и традиционалните вештини и знаења.

Месните заедници имаат одлучувачка моќ и го претставуваат гласот на локалното население, коешто
пред 20 години, ослободено од етнички и верски
предрасуди и водено единствено од љубовта и грижата кон нашиот природен дом, порача: „Шара во
наши раце!“, Тетово
Благодарение на доследната примена и почитување
на законите, месните заедници, поддржани од општините, се грижат за природата, управуваат со ресурсите на мудар и одржлив начин и не дозволуваат узурпација на нивниот терен од каков било вид. Без согласност на месните заедници не се дозволува изградба
на мали хидроцентрали, патишта и сечење дрва.

Месното население добро ги познава и ги негува традиционалните знаења и вештини. Континуирано се
вложува и во квалитетна едукација и јакнење на свеста
на заедницата – локалните жители најдобро ги познаваат вредностите на заштитеното подрачје и се свесни за придобивките што ги уживаат од него. Од нив се
регрутираат млади, иновативни, компетентни и квалитетни кадри. Овие луѓе работат во постоечките едукативни центри каде во соработка со врвни експерти
од земјава, регионот и од целиот свет, уште повеќе ја
унапредуваат состојбата во заштитеното подрачје, ја
промовираат планината и споделуваат знаење на заедницата, туристите и заинтересираната јавност.

На Шара повторно можат
да се видат дивокозата,
рисот, златниот орел и тетребот
- видови коишто во 2018 година
беа исчезнати или на работ на
исчезнување во овој регион. Планинските реки и езера
се повторно чисти.

Боговиње

Гостивар и Врапчиште
Благодарение на специфичните субвенции
коишто ни се достапни, нашите стари
куќи во планинските села се обновени
и зачувана е старата селска архитектура.

Заштитеното подрачје заедно со месните заедници, планинарските и ловџиските друштва од
регионот соработува во насока на зачувување
на природата на Шар Планина и едукација на
посетителите на идното заштитено подрачје.

Малите хирдроцентрали
се забранети! Реките на
Шара се повторно вратени во своите теченија
и корита!

Сите општини

ПАТеки а не ПАТишта!

Јегуновце

Сите општини
Нашите села се магнет за туристи и во нив се нудат уникатни специјалитети и услуги. Традиционалните производи се
брендирани. Надалеку се познати
органскиот тетовски грав, тетовскиот
компир, шарскиот мед, рестеличкото
сирење и костенот. Во регионот се
развиени и иновативни претприемнички дејности инспирирани
од богатството на природните и културните ресурси.

Месните заедници
– носители на
заштитата на Шара!

Гостивар
Сите општини

Информирано население –
заштитена планина!

Гостивар (и сите)

