
Вонреден билтен бр.3
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 24 здружени�а за 38 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела. Меѓу нив има на�малку 12 акции за донирање и дистрибуирање соци�ални пакети, 10 извештаи, анализи

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

Ние издвоивме:

„Центарот за управување со
промени“ заедно со нивните
партнери алоцираа средства
за изработка на 9.600
заштитни маски за лице, 1.250
заштитни визири и 1.100
антибактериски сапуни.
 

Во производството и
изработката на донираните
добра учествуваа жени
претприемачки од
занаетчискиот, услужниот и
производствениот сектор од
регионот на Полог и Елбасан.

донација Рурални средини

Платформата за истражувачко
новинарство и анализи -
ПИНА,од почетокот на кризата
објавува содржини поврзани со
Ковид-19. Тие ги опфаќаат
психолошкиот апект,
работничките права, културата,
семејното насилство итн.
 

Текстовите произлегоа од
Програмата за жени новинарки  
финансирана од Цивика
мобилитас.

истражувачко
новинарство

20 - 27 АПРИЛ, 2020

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

„Рурална коалициjа“ веќе
спроведува онлајн
информативна кампања „Е-
Земjоделство во услови на
Ковид 19“, а една од
темите кои што ги обработува е
и родовата еднаквост во
руралните средини.
 

Според неа, двоjно е зголемен
трудот кој жените го вложуваат
во неформалната економија,
намалени се нивните приходи, а
истотака тие остануваат на
маргините на информираноста.

https://cutt.ly/zyyZVVdhttps://cutt.ly/uya8LxLhttps://cutt.ly/5ya8Lqi

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


Вонреден  билтен  бр.3

 

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: За првома�ските празници, во петок, сабота и недела, ограничувањето на
движењето почнува во 14:00 часот
 

корисни информации

Здружението на граѓани „Медиа плус“ од
Штип изминатиов период споделува
позитивни примери од регионот и пошироко
за справување со последиците од кризата
предизвикана од коронавирусот. Секцијата
„Заедно сме побезбедни и посигурни“ во
главно нуди содржини кои се однесуваат на
хуманитарни акции, подвизи на граѓанскиот и
приватниот сектор.
 

https://cutt.ly/Nya8ZUX
 

примери од регионот

20 -27 АПРИЛ, 2020

https://cutt.ly/Nya8ZUX

