
Вонреден билтен бр.7
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 15 здружени�а за 39 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела. Меѓу нив има на�малку 21 акци�а за донирање и дистрибуирање соци�ални пакети, осум брифови,

анализи и инфографици, три соопштени�а, апели и барања итн. 

Ние издвоивме:

Соработка на
терен

Институтот за европска
политика (ЕПИ) подготви
краток осврт на досегашните
последици од КОВИД 19 врз
ромската популација со осврт
на правата на образование,
здравје и работа, слободата на
движење, основни услови за
остварување на правата и
слободите и активностите на
донаторите и граѓанските
организации за време на
вонредната состојба.

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

Во последните рамазански
денови здруженито Легис
подели над 500 ифтари и секој
од корисниците доби по еден
дополнителен бајрамски
пакет.
 

Освен тоа, здружението
редовно ги поддржуваше
социјално ранливите граѓани
во Скопје, мигрантите во
транзитните центри и
центарот за азил Визбегово. 

https://cutt.ly/YyA8g7yhttps://cutt.ly/5yD8pwjhttps://cutt.ly/NySk3HE

Здружението за заштита на
животните и животната
средина Е.Д.Е.Н. во соработка
со Веган 365 Кујна во текот на
мај и јуни ја започна акцијата
за доделување 500 вегански
оброци на загрозени граѓани.
 

Акцијата ја започнаа во
соработка со „Една може“ и
доделија оброци на самохрани
мајки и еднородителски
семејства од Скопје.

500 поделени
ифтари

https://civicamobilitas.mk/covid-19/
https://cutt.ly/YyA8g7y
https://cutt.ly/5yD8pwj
https://cutt.ly/NySk3HE
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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
 

корисни информации

ЛГБТ Јунајтед Тетово досега има поделено над 300
пакети со храна, 300 заштитни маски за повеќекратна и
300 за еднократна употреба, на седум ЛГБТ+ лица им
помогнаа финансиски да ги подмират тековните
трошоци, на три ЛГБТ+ лица им помогнаа да ги платаат
кириите поради неможноста да се вратат во своите
домови, а на над 20 ЛГБТ+ лица им помогнаа да ги
набаваат потребните лекарства.
 

Ова се должи на хуманоста и солидарноста на ЛГБТИ
заедницата и сите нејзини пријатели и поддржувачи.

https://cutt.ly/XyY09Bi

 

Хуманост без разлики 
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https://cutt.ly/XyY09Bi

