6 - 12 АПРИЛ , 2020

Вонреден билтен бр.1
за справување со коронавирус пандемијата
https://civicamobilitas.mk/covid-19/

активности на граѓанските организации
Граѓанските организации , секо а на сво начин , придонесува кон справување со предизвиците од
коронавирусот . Добивме при ави од 28 здружени а за 48 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела . Меѓу нив има на малки 15 акции за донирање и дистрибуирање соци ални пакети , четири споделени
листи со телефони за психолошка поддршка , онла н ресурси на различни теми , корисни информациии за
заштита на различни маргинализирани групи итн .
Ние издвоивме :

Јавни набавки
Центарот за граѓански
комуникации спроведе
мониторинг на јавните
набавки за време на
вонредната состојба.
Се забележува дека цените за
слични производи се
значително различни во
зависност од тоа дали
институцијата преговарала
само со еден понудувач или
вклучила повеќе понудувачи
од кои го избрала
најповолниот.
https://cutt.ly/otH3ca2

храна за
бездомниците
Здружението Љубезност за
време на полицискиот час во
саботата (11.4.2020г.) подели
храна на 92 бездомни лица.
Како и до сега, така и
минатава седмица во
соработка со #Ретвитниоброк
анимираа правни и физички
лица со цел да донираат
конзервирана храна.

https://cutt.ly/ktGqBFLt

заедно дома
Првата детска амбасада во
светот „Меѓаши“ започна
платформа на тема ,,Заедно
дома“ на тема квалитетно
поминато време со децата
во услови на пандемија.
Тоа да е простор во кој
децата, младите,
родителите, старателите,
како и други членови на
семејството, имаат можност
да споделуваат креативни
производи кои можат да ги
направат дома.

https://cutt.ly/AtH3vpH

28 МАРТ - 3 АПРИЛ , 2020

Вонреден билтен бр.1
казнен налог
Коалицијата „Сите за правично судење“
подготви визуелизација на постапката по
казнен налог.
Преку казнениот налог, Јавното обвинителсто
ги санкционира сите лица кои постапиле
спротивно од прописите за сузбивање и
спречување на ширењето на КОВИД-19
вирусот.
https://cutt.ly/TtNkdYR

корисни информации
0800 002 03 - Национален call центар за информирање
02 324 8040 - Национален call центар за информации за економски и други мерки
151 31 - Трудова инспекци а
191 - Пазарна инспекци а
080025555 Санитарна инспекци а
Преземете а „Koronavirus MK“ апликацијата за сите последни информации и известувања
ПОЛИЦИСКИ ЧАС: Работни денови 16:00 - 05:00; целосна забрана за викенд

