
Вонреден билтен бр.4
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 23 здружени�а за 48 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела. Меѓу нив има на�малку 22 акции за донирање и дистрибуирање соци�ални пакети, осум извештаи,

анализи и инфографици, девет организирани онла�н дискусии, четири соопштени�а, апели и барања итн. 

Ние издвоивме:

Брзата и солидарна
мобилизација на 11 граѓански
организации и синдикати,
придонесе Владата да ја смени
одредбата со која се
овозможуваше отпуштање
работници во фирмите кои
користат државна поддршка
за надминување на
економската криза
предизвикана од пандемијата.
 

Успехот е заеднички!

Работнички
права

хранилки

Ајде Македонија во кризниот
период донираат пакети храна
на оние лица на кои им е
најпоребно. 
 

За време на вонредната
состојба тие го интензивираа
дистрибуирањето вишок храна
и примаат донации од физички
и правни лица со кои очекуваат
да придонесат за 15.000 оброци
додека трае кризата.

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

„Шепасти ентузијасти“
поставија хранилки за
бездомните животники во
неколку општини низ Град
Скопје. Од здружението ги
наполнија со храна, а понатаму
истите можат да се
надополнуваат од општините и
љубителите на животни.
 

Нивната активност е поддржана
преку ад-хок грант на Цивика
мобилитас.
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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 од 19:00 до 05:00; сабота од 15:00; недела 24 часа
 

корисни информации

За време на изминативе два викенд-
карантини, волонтерите на „Љубезност“ им
помогнаа на лица со инвалидитет кои не
успеаја да фатат автобус и останаа на улица на
почетокот на полицискиот час.
 
Со претходна најава на 192, волонтерите
преземајки ги сите заштитни мерки, ги
превезоа лицата до своите домови.
 

https://cutt.ly/AylgpL5
 

прeвоз
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