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WHAT IS WORLD TOILET DAY? 

КОЈА Е ЦЕЛТА НА СВЕТСКИОТ 
ДЕН НА ТОАЛЕТИТЕ? 

Цел на Светскиот ден на тоалетите е да ја 
подигне свеста за 3,6 милијарди луѓе кои 
живеат без пристап до безбедно управувана 
санитација. Станува збор за преземање акција 
за справување со глобалната санитарна криза и 
постигнување на Целта 6 за одржлив развој: вода 
и санитарни услови за сите до 2030 година.

ШТО СЕ СЛУЧУВА НА СВЕТСКИОТ 
ДЕН НА ТОАЛЕТИТЕ? 

Во пресрет на светскиот ден на тоалетите, 
UN-Water, започнува глобална кампања на 
www.worldtoiletday.org и на социјалните 
медиуми (#WorldToiletDay).  

ИНФОРМАТИВЕН ОБРАЗЕЦ

СВЕТСКИ ДЕН НА 
ТОАЛЕТИТЕ 2021:  
Кој се грижи за тоалетите?

Поединци, организации, влади, компании, 
училишта и многу други учесници го 
поддржуваат денот со користење на 
официјалните пораки и средства или со 
организирање на свои активности за 
Светскиот ден на тоалетите. 

Светскиот ден на тоалетите 2021 година е 
за вреднување на тоалетите. Кампањата 
(www.worldtoiletday.org) го привлекува 
вниманието на фактот дека тоалетите - 
и санитарните системи што ги поддржуваат - 
се недоволно финансирани, лошо управувани 
или запоставени во многу делови од светот, 
со катастрофални последици за здравјето, 
економијата и животната средина, особено 
во најсиромашните и најмаргинализираните 
заедници. 

Светскиот ден на тоалетите 2021 година е 
за вреднување на тоалетите. Кампањата 
(www.worldtoiletday.org) го привлекува 
вниманието на фактот дека тоалетите - 
и санитарните системи што ги поддржуваат - 
се недоволно финансирани, лошо управувани 
или запоставени во многу делови од светот, 
со катастрофални последици за здравјето, 
економијата и животната средина, особено 
во најсиромашните и најмаргинализираните 
заедници. 

Светскиот ден на тоалетите 2021 година е 
за вреднување на тоалетите. Кампањата 
(www.worldtoiletday.org) го привлекува 
вниманието на фактот дека тоалетите - 
и санитарните системи што ги поддржуваат - 
се недоволно финансирани, лошо управувани 
или запоставени во многу делови од светот, 
со катастрофални последици за здравјето, 
економијата и животната средина, особено 
во најсиромашните и најмаргинализираните 
заедници. 

ЗА ШТО Е СВЕТСКИОТ ДЕН НА 
ТОАЛЕТИТЕ 2021 ГОДИНА? 

Вреднувај ги тоалетите

СВЕТСКИ
ДЕН НА

ТОАЛЕТИТЕ
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ШТО ВЕЛИ КАМПАЊАТА? 

 
Тоалетите исто така придонесуваат за 
подобрување на родовата еднаквост, 
образованието, економијата и животната 
средина. Нема да има одржлива иднина без 
тоалети. Владите мора да работат четирипати 
побрзо и да обезбедат тоалети за сите 
до 2030 година“. 

ДАЛИ САНИТАЦИЈАТА Е 
ЧОВЕКОВО ПРАВО? 

За да се  исполни Целта 6 за одржлив развој – 
вода и санитација за сите до 2030 година – 
владите мора да преземат пристап заснован 
на човековите права за подобрување и 
проширување на обезбедувањето услуги за 
да се осигураат дека никој нема да остане 
без тоа. 

ДА! Пристапот до санитарни услови е признаен 
од Обединетите нации како човеково право кое му 
дава право на секого да има пристап до санитарни 
услови, во сите сфери на животот, кој е безбеден, 
хигиенски, социјално и културно прифатлив и кој 
обезбедува приватност и достоинство. 

КАКВА Е САНИТАЦИСКАТА КРИЗА 
СО КОЈА СЕ СООЧУВАМЕ? 

Санитарните услови и безбедната вода за пиење се 
основни човекови права на кои секој има право. Сепак, 
речиси половина од светската популација - 3,6 милијарди 
луѓе - живее без безбедно управувана санитарна услуга, 
која е дефинирана како тоалет, кој не се користи и со 
други домаќинства, кој или го третира или отстранува 
човечкиот отпад на лице место, го складира безбедно 
за да се испразни и се третира надвор од локацијата, 
или се поврзува со функционална канализација. 
Наместо тоа, тие користат објекти кои не го 
отстрануваат безбедно човечкиот отпад на самото 
место или надвор од локацијата (што се познати како 
„основни“, „ограничени“ или „неподобрени“ објекти) 
или можеби ќе треба да се исфрлат надвор („дефекација 
на отворено“). 494 милиони луѓе сè уште практикуваат 
дефекација на отворено 

Кога некои луѓе во заедницата немаат безбедни 
тоалети, здравјето на сите е загрозено. Лошата 
санитација ги загадува изворите на вода за пиење, 
реките, плажите и прехранбените култури, ширејќи 
смртоносни болести кај поширокото население. 
На глобално ниво, најмалку 2 милијарди луѓе 
користат вода за пиење контаминирана со 
фекалии. Секој ден, над 700 деца под пет години 
умираат од дијареа поврзана со небезбедна вода, 
санитарни услови и лоша хигиена 

 

 

Сите треба повеќе да се грижиме за тоалетите. 
Ако имате, бидете благодарни. Животот без 
тоалет е валкан, опасен и недостоинствен. 
Јавното здравје зависи од тоалетите.

КОИ СЕ ГЛАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ 
ОД САНИТАРНАТА КРИЗА? 
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КОЈА Е ВАЖНОСТА ОД ИНВЕСТИРАЊЕ 
ВО САНИТАЦИЈА ? 

Пристапот до безбедна санитација е од 
суштинско значење за остварување на сите 
човекови права. Тоалетите особено 
придонесуваат за подобрување на родовата 
еднаквост, образованието, економијата и 
животната средина. На пример, секој 1 долар 
инвестиран во основни санитарни услови 
враќа до 5 долари заштедени медицински 
трошоци и зголемена продуктивност, а 
работни места се создаваат долж целиот 
синџир на услуги. За жените и девојчињата, 
тоалетите дома, на училиште и на работа им 
помагаат да го исполнат својот потенцијал и 
да ја играат својата целосна улога во 
општеството, особено за време на 
менструацијата и бременоста. 

ШТО Е ЦЕЛТА НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 6? 

Целта за одржлив развој 6 е „да се обезбеди 
достапност и одржливо управување со вода 
и санитарни услови за сите до 2030 година. 
Целта 6.2 за санитарните услови ќе се мери 
според процентот на населението што 
користи безбедно управувани санитарни 
услуги, вклучително и објект за миење раце 
со сапун и вода 

ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ ЗА 
ПОСТИГНУВАЊЕ НА ШЕСТАТА ЦЕЛ ЗА 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ДО 2030 ГОДИНА ?

Во моментов, светот е далеку од исполнување 
на Шестата целта за одржлив развој. Итно ни 
требаат огромни инвестиции и иновации за 
четирикратен напредок низ целиот „санитарен 
синџир“, од тоалети до транспорт, собирање 
и третман на човечки отпад.

Како дел од пристапот заснован на човековите права. 
Владите мора да ги слушаат луѓето кои се оставени 
без пристап до тоалети и да одвојат конкретни 
средства за да ги вклучат во процесите на планирање 
и донесување одлуки. Јавниот и приватниот сектор 
мора да работат со заедниците кои не добиваат 
услуги, за да создадат одржливи санитарни системи 
кои работат за нив.

КАКО ИЗГЛЕДА ОДРЖЛИВ САНИТАРЕН 
СИСТЕМ? 

Одржливите санитарни услови започнуваат со 
тоалет кој ефикасно го собира човечкиот отпад 
во безбеден, пристапен и достоинствен амбиент. 
Отпадот потоа се складира во резервоар, кој 
може да се третира на лице место или подоцна 
да се испразни од служба за собирање или да 
се транспортира со цевки. Следната фаза е 
третман и безбедно отстранување или употреба. 
Безбедната повторна употреба на третираниот 
човечки отпад може да ги зафати емисиите на 
стакленички гасови за производство на 
енергија и да му обезбеди на земјоделството 
сигурен извор на вода и хранливи материи. 
Одржливите санитарни системи треба да бидат 
способни да издржат почести поплави, суши, 
промени во достапноста на вода и пораст на 
нивото на морето предизвикани од климатските 
промени. 
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ШТО МОЖАМ ДА 

НАПРАВАМ ЗА ДА ПОМОГНАМ?

Обединетите нации ја започнаа ЦОР 6 
Глобална рамка за прогрес - нова, 
обединувачка иницијатива која ги 
вклучува сите сектори на општеството 
да го забрзаат напредокот преку 
подобрување на поддршката за земјите. 
Рамката е дел од Декадната за акција 
на генералниот секретар на ООН за
реализација на ЦОР до 2030 година. 

Целта е да се поттикне напредокот преку 
пет акцелератори:

1.  Оптимизираното финансирање е од 
     суштинско значење за да се добијат 
     ресурси зад плановите на земјата 

2.  Податоците и информациите се 
 насочени кон ресурсите и го мери 
 напредокот 

3.  Развојот на капацитетите создава 
 подобро квалификувана работна сила, 
 го подобрува нивото на услуги и го 
 зголемува создавањето и задржувањето 
 работни места во секторот за вода 

4.  Иновациите во паметните практики и 
технологии ќе го подобрат управувањето 
со водните и санитарните ресурси и 
испораката на услуги 

5. И подоброто управување и соработката 
преку границите и секторите ќе го 
направат ЦОР 6 бизнис на сите
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ФАКТИ И СОСТОЈБИ 

 Речиси половина од светското население - 
3,6 милијарди луѓе - живеат без безбеден тоалет.
(WHO/UNICEF 2021: https:// www.unwater.org/
publications/who-unicef-jointmonitoring-program-for-
water-supply-sanitationand-hygiene-jmp-progress-on-
household-drinkingwater-sanitation-and-hygiene-
2000-2020/)
• „Безбеден тоалет“ е скратен израз за „безбедно 
управувана санитарна услуга“, која е дефинирана 
како објект што не се користи и со други 
домаќинства, кој или го третира или отстранува 
човечкиот отпад на лице место, го складира 
безбедно за да се испразни и не се третира, или 
се поврзува со функционална канализација.
(WHO/UNICEF: https://washdata. org/monitoring/
sanitation)
• На глобално ниво, најмалку 2 милијарди луѓе 
користат извор на вода за пиење контаминирана 
со фекалии.
(WHO/UNICEF 2021: https://www.unwater.org/
publications/ who-unicef-joint-monitoring-program-
for-watersupply-sanitation-and-hygiene-jmp-
progresson-household-drinking-water-sanitation-
andhygiene-2000-2020/)
• Секој ден, над 700 деца под пет години умираат 
од дијареа поврзана со небезбедна вода, 
санитарни услови и лоша хигиена.
(UNICEF 2021: https://www.unicef.org/ media/
95241/file/water-security-for-all.pdf)
• За секој 1$ инвестиран во основна санитација 
се враќаат до 5$ во заштедени медицински 
трошоци и зголемена продуктивност.
 (Hutton et al. 2015: https://www. 
copenhagenconsensus.com/sites/default/files/ 
water_sanitation_assessment_-_hutton.pdf)
• 494 милиони луѓе сè уште практикуваат 
дефекација на отворено.

 

 

 

  
 

 

  

  

 

 

https://www.unwater.org/publications/ who-
unicef-joint-monitoring-program-for-watersupply-
sanitation-and-hygiene-jmp-progresson-household-
drinking-water-sanitation-andhygiene-2000-2020/)
• 1 од 3 од светската популација – 2,3 милијарди 
луѓе – немаат основни уреди за миење раце дома.
https://www.unwater.org/publications/ 
who-unicef-joint-monitoring-program-for-watersupply-
sanitation-and-hygiene-jmp-progresson-household-drin
king-water-sanitation-andhygiene-2000-2020/)
• Постигнувањето на универзален пристап до 
безбедно управувана вода и санитација до 2030 
година ќе бара четирикратно зголемување на 
сегашните стапки на напредок.
(UN-Water 2021: 
https://www.unwater.org/sdg6-update-the-world-isoff-
track/)


