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Вонреден билтен бр.8
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 22 здружени а за 42 активности кои ги спровеле во текот на минатите две
недели . Меѓу нив има на малку 12 акции за донирање и дистрибуирање соци ални пакети , осум споделени
едукативни содржини , девет онла н дискусии , пет брифови , анализи и инфографици , три соопштени а , апели и
барања итн .
Ние издвоивме :

онлајн
дисKусија

родово базирано
насилство

Ромалитико, РЕДИ, АВАЈА
заедно со Министерството за
Труд и Социјална Политика,
Владата на РСМ и РИО-Берлин
ја организираа онлајн диксусијата „Ромите во време на
Ковид19: Како понатака?“.

Од здружението „Една може“
спроведуваат кампања преку
која постојано ги споделуваат
телефонските линии до
советувалиштата за работа со
жени жртви на родово
базирано/ семејно насилство.

Разговараа за поголема вработеност на Ромите во наредниот
период, како и за конкретни
иницијативи и мерки за поддршка на Роми претприемачи.

Покрај тоа, организацијата
спроведува и хуманитарни
активности преку донирање
оброци на самохрани мајки и
нивните семејства.

https://cutt.ly/yyM7Z6u

https://cutt.ly/GyM7Xd9

работнички
права
Македонското здружение за
заштита при работа (МЗЗР)
сподели видео со препораки за
превенција на работното место.
Во него се дадени практични и
корисни препораки за начинот
на превенција и спречување на
зараза од новиот корона вирус.
Опфатени се дел од најчесто
поставуваните прашања помеѓу
вработените во услужната
дејност во овој период.

https://cutt.ly/1yM7LmA
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жената во руралните
средини
Преку новинарски стории, здружението „Рурална
коалиција“ ги претстави предизвиците, стравовите и
економскиот удар врз жените од руралните средини за
време на коронавирусот.
Според здружението, оваа тема не е доволно застапена
во медиумите бидејќи мерките на Владата најчесто се
однесуваат на урбаните средини.
https://cutt.ly/jyM7DWN

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

