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 На 22 март секоја година, светот преку разни 
активности го одбележува Светскиот ден на 
водата. 

  Секоја година светот го одбележува овој ден и го 
менува мотото, со што дава акцент на различни 
сегменти значајни за водата. 

 Водата е основата за постоењето на живот на 
планетата Земја, а чистата вода за пиење и за 
одржување на хигиената е неопходна за одржување 
на животот и здравјето на целиот жив свет. 



Штп е чпвечкп правп на впда? 
 Кој и да сте, каде и да сте, водата е ваше  човечко право. 

Во 2010 година Обединетите нации (ОН) го востановија 
„правото на безбедна и чиста вода за пиење и 
санитација, како човечко право кое е од суштинско 
значење за целосно уживање на животот.  

 Право на вода дава право на секој, без дискриминација, 
на доволно количество на вода, безбедна, прифатлива, 
физички достапна и пристапна вода за лична и 
домашна употреба, што вклучува вода за пиење, лична 
хигиена, перење облека, подготовка на храна и хигиена 
на домаќинството. 

   



Штп значи „безбедна впда“? 
 „Безбедна вода“ е кратенка за „безбедно управување со 

питка вода која е достапна на располагање кога е 
потребно и без загадување. 

 Овозможувањето пристап до здрава и чиста вода на 
луѓето во светот, значи дека за секој човек треба да има 
доволно вода за задоволување на своите животни 
потреби и секоја држава треба да води грижа за 
обезбедување на ова право за своите граѓани. 

 Водата е скапоцена затоа што без неа нема да постои 
живот. И покрај тоа што изгледа дека на планетата 
Земја вода има во изобилство, факт е дека само помалку 
од 1% од водата на земјата е употреблива за пиење. 



 Некплку факти ппврзани сп 
Светскипт ден на впдата: 
 2,1 милијарди луѓе немаат пристап до безбедна вода за 

пиење. 

 На глобално ниво, над 80% од отпадните води 
генерирани од општеството течат во екосистемот без да 
бидат третирани или повторно употребени. 

 1,8 милијарди луѓе користат извор на вода за пиење 
загадена со фецес2, при што се изложуваат на ризик од 
колера, дизентерија, тифус и детска парализа.  

 Небезбедна вода, лошите санитарни и хигиенски 
услови предизвикуваат околу 842.000 смртни случаи 
секоја година. 



Какп да ја кпристиме впдата  
 Можностите за искористувањето на отпадните 

води како ресурс се огромни.  

 Безбедното управување со отпадните води е 
прифатлив и одржлив извор на вода, енергија, 
хранливи материи и други обновливи материјали. 



        СКАПОЦЕН   ДАР  
  Доколку сакаме сите да уживаме во нашите 

скапоцени резерви, мора да бидеме повнимателни 
како ги користиме. 

 

 Водата е скапоцена. 

 

 Ајде да ја заштитиме. 



Кпристеое на впдата  вп 
градината  
 – При одржувањето на вашата градина, користете кофа а не црево 

за наводнување.  
 При наводнувањето со црево се троши многу повеќе вода за време 

од еден час отколку што троши целото семејство на ден.  
 И автомобилот може да се испере со кофи вода. 

 
 – Тревата може да опстане подолг период без да се наводни и брзо 

ќе се освежи при следниот дожд. 
  Поставувањето на сечилата од косилката на повисоко ниво ќе 

помогне во спречувањето тревата да се исуши при топло време.  
 – Собирајте ја дождовната вода!!! Таа е одлична за вашата 

градина. Соберете ја од олуците во буре за вода и 
искористете ја за наводнување на вашата градина. 
 



Впда за пиеое  
 66%од човечкото тело е изградено од вода.Само 

при 2%дехидрација Вашата можност за работа се 
намалува за околу 20%.  

 Би требало да пиеме најмалку1½литарвода дневно 





              Кпристеое на 
Впдата   вп дпмпт  
  – Осигурајте се дека вашето тоалетно казанче е исправно и 

дека никаде во домот нема цевка што протекува. 
 

 – Не ја трошете целата вода од тоалетното казанче наеднаш. 
 

 – Пуштајте ги машините за перење алишта или садови само 
кога се наполнети. Машината за перење троши и до 65 л 
вода, а машините за миење садови до 20л.  

 – Не оставајте водата од чешмата да тече додека ги миете 
забите. Затворањето на чешмата додека ги миете забите 
може да заштеди повеќе од 7.000 литри вода годишно 
 

 – Намалете го времето што го минете под тушот. Туширање 
со нормален млаз ќе потроши околу 35л вода за 5 минути, но 
внимавајте!!! Туширањето со силен млаз на вода ќе потроши 
повеќе од 125л за истото време. 
 





Ви благпдарам на вниманиетп  


