
Вонреден билтен бр.2
за справување со коронавирус пандемијата

активности на граѓанските организации 
Граѓанските организации, секо�а на сво� начин, придонесува кон справување со предизвиците од

коронавирусот. Добивме при�ави од 22 здружени�а за 43 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела. Меѓу нив има на�малку 13 акции за донирање и дистрибуирање соци�ални пакети, шест извештаи,

анализи и инфографици, осум споделени едукативни содржини, шест соопштени�а, апели и барања итн. 

Ние издвоивме:

Според првичните резултати
од анкетата на Finance Think,
89% од кризата предизвикана
од коронавирусот ги погоди
самовработените.
 

Микро- бизнисите се соочени
со значаен пад на прометот и/
или со привремено
затворање, а голем број од
самовработените посегнале
по своите заштеди.

анкета човекови права
ЛГБТ Јунајтед од Тетово
подготви 15 пакети со храна
за ЛГБТИ лица кои не можат
сами да ги приуштат пред
православните празници.
Тие беа наменети за
семејства од Струга,
Прилеп, Струмица и
Куманово. 
 

Ова е само една од
донаторските акции на
здружението за време на
пандемијата.

пакети храна
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https://civicamobilitas.mk/covid-19/

Северна Македонија стави вон
сила некои законски прописи од
Европската конвенција за
човекови права (ЕКЧП) со
донесување нови прописи во
врска со вонредната состојба
воведена поради КОВИД-19. 
 

Институтот за европски
политики (ЕПИ) подготви
публикација во која се објаснети
основата, обемот, траењето,
прекинот на дерогација, како и
предлог за идни чекори.

https://cutt.ly/Hyw2DwQhttps://cutt.ly/9yw2DHYhttps://cutt.ly/tyrEdhS

https://civicamobilitas.mk/covid-19/
https://cutt.ly/TtNkdYR
https://cutt.ly/9yw2DHY
https://cutt.ly/tyrEdhS
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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
 

корисни информации

„Нексус - Граѓански концепт“ го објави
четвртиот број на неделната анализа
„Detecting Disinfo“. Меѓу темите кои ги
издовиле се наоѓаат злоупотребата на ширење
податоци, ширењето дезинформации и
религијата и верските празници за време на
КОВИД-19.
 

https://cutt.ly/lyw2XeS
 

дезинформации
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