
На човештвото му е потребна вода

Капката вода е флексибилна. Капката вода е моќна. Капката вода е во побарувачка.
Водата е во оснoва на одржливиот развој. Водните ресурси, и опсегот на услугите што ги нудат, 
поткрепуваат намалување на сиромаштијата, економски раст и одржливост на животната 
средина. Од безбедност на храната и енергијата до здравје на луѓето и животната средина, водата 
придонесува за подобрување на социјалната благосостојба и инклузивниот раст, кои влијаат на 
животот на милијарди луѓе.

На човештвото му е
потребна вода

Водата е здравје
Чисти раце можaт да Ви го спасат животот
Водата е од суштинско значење за нашиот опстанок. Редовното 
миење на рацете, е на пример еден од најдобрите начини да се 
отстранат бактериите, да се избегне разболување, и да се спречи 
ширењето на бактериите на другите

Водата е природа
Екосистемите се наоѓаат во срцето на глобалниот 
воден циклус
Сите слатки води во крајна линија зависат од континуираното 
здраво функционирање на екосистемите, и признавањето на 
циклусот на водата е од суштинско значење за постигнување на 
одржливо управување со водите.

Водата е урбанизација
Секоја недела, еден милион луѓе одат во градовите
«Управувањето со урбаните средини стана една од најважните 
развојни предизвици на 21 век. Нашиот успех или неуспех во 
градење на одржливи градови ќе биде главен фактор во успехот на 
пост-2015 ОН развојна агенда», изјави Џон Wilmoth, директор на 
Одделот за население DESA на ОН.

Водата е индустрија
Повеќе вода е потрошена за производство на 
автомобил одколку да се наполни базен за пливање
Индустријализацијата може да доведе до развој преку зголемување 
на продуктивноста, работни места и приходи. Сепак, приоритет на 
индустријата е да се зголеми производството отколку ефикасноста 
на водоснабдувањето и зачувувањето на водата.
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Графикон  бр. 1
Структура на 
здравствената исправност 
на примероците вода за 
пиење од градските водоводи 
во Република Македонија за  
период од 2002-2014 година

     

Пристапот до безбедна вода за пиење изнесува 97% и ја категоризира Република Македонија во 
групата земји во светот со многу видок пристап, што не ја намалува заложбата на земјата да го 
подобри пристапот до безбедна вода за пиење до 98% во 2020 година.
                                           

Водата е енергија
Водата и енергијата се нераздвојни пријатели
Обновливите извори на енергија доаѓаат од извори кои природно 
се обновуваат како што се сончева светлина, ветер, дожд, плима 
и осека, бранови и геотермална топлина. За ова не се потребни 
големи количини на слатка вода. Сепак според денешната стапка 
на усвојување, обновливата енергија ќе остане маргинална на 
глобално ниво.

Водата е храна
За производство на два стека потребни се 15.000 
литри на вода.
Со зголемување на интензивното земјоделие, загадувањето на 
водата може да се влоши. Искуствата од земјите со високи приходи 
покажуваат дека комбинација на иницијативи, вклучувајќи 
построго законодавство, спроведување и добро-таргетирани 
субвенции, може да помогне да се намали загадувањето на водата. 

Водата е еднаквост
Секој ден жените поминуваат 200 милиони часови 
носејќи вода  
Климатската промена негативно влијае на изворите на слатка 
вода. Тековните проекции покажуваат дека ризиците поврзани 
со слатките води се зголемени значително со зголемување на 
емисиите на стакленичките гасови, влошувајќи ја конкуренцијата 
за вода меѓу сите употреби и употребувачи, кои влијаат врз 
регионалните безбедности за вода, енергија и храна.
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