
Вонреден билтен бр.9
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 10 здружени�а за 27 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела. Меѓу нив има на�малку 9 акции за донирање и дистрибуирање соци�ални пакети, три споделени

едукативни содржини, пет онла�н дискусии, три анализи, брифови и извештаи итн. 

Ние издвоивме:

новинарство

ХОПС започнаа со организира-
ње онлајн разговори на различ-
ни теми. Првата се однесува на
психолошката поддршка на
лицата кои употребуваат дроги
во време на КОВИД 19 и ќе ни
укаже  како да го сочуваме
менталното здравје во време на
пандемија
 

Овој онлајн разговор е за лица
кои употребуваат дроги или
нивни родители.

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

Македонија 2025 ја
анализираше економијата на
земјава во првиот квартал со
скромен раст од 0,2%. Овој
резултат е понизок од
проекциите и очекувањата на
самата организација.
 

Македонија 2025 подготви три
придонеси кон политиките, а
учествуваше и во два проекти
на Меѓународната организа-
ција на трудот (МОТ) во однос
на анализа на ефектите од
Ковид-19 врз економијата и
препораки за политиките.

https://cutt.ly/3umj1behttps://cutt.ly/0umkqsChttps://cutt.ly/Uumjn9D

Македонскиот институт за
медиуми (МИМ) на почетокот
на кризата предизвикана од
коронавирусот ја започна
иницијативата „Новинарството
не е во карантин“. Досега
презентираа серија содржини
за предизвиците и проблемите
со кои се соочуваат новинари-
те и редакциите при известу-
вањето и новите рутини.
 

Една од последните стории се
однесува на лицата со попре-
ченост и нивната мала меди-
умска застапеност.

економски раст

https://civicamobilitas.mk/covid-19/
https://cutt.ly/3umj1be
https://cutt.ly/0umkqsC
https://cutt.ly/Uumjn9D


Вонреден  билтен  бр.9

 

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

Пандемиската криза со КОВИД-19 директно се одразува
на сексуалното и репродуктивното здравје особено на
жените и маргинализираните групи. 
 

Поради тоа ХЕРА сподели брошури кои се однесуваат на
бремените жени,  непланирана бременост, сексуално
преносливи инфекции, сексуално и репродуктивно
здравје и за ХИВ во услови на пандемија.

 

https://cutt.ly/eumkbAY

сексуално и
репродуктивно здравје
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https://cutt.ly/eumkbAY

