АПРИЛ - ЈУНИ 2020

ВОНРЕДЕН
БИЛТЕН
ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЈАТА

Citizens for change!

6 - 12 АПРИЛ , 2020

Вонреден билтен бр.1
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 28 здружени а за 48 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела . Меѓу нив има на малки 15 акции за донирање и дистрибуирање соци ални пакети , четири споделени
листи со телефони за психолошка поддршка , онла н ресурси на различни теми , корисни информациии за
заштита на различни маргинализирани групи итн .
Ние издвоивме :

Јавни набавки
Центарот за граѓански
комуникации спроведе
мониторинг на јавните
набавки за време на
вонредната состојба.
Се забележува дека цените за
слични производи се
значително различни во
зависност од тоа дали
институцијата преговарала
само со еден понудувач или
вклучила повеќе понудувачи
од кои го избрала
најповолниот.
https://cutt.ly/otH3ca2

храна за
бездомниците
Здружението Љубезност за
време на полицискиот час во
саботата (11.4.2020г.) подели
храна на 92 бездомни лица.
Како и до сега, така и
минатава седмица во
соработка со #Ретвитниоброк
анимираа правни и физички
лица со цел да донираат
конзервирана храна.

https://cutt.ly/ktGqBFLt

заедно дома
Првата детска амбасада во
светот „Меѓаши“ започна
платформа на тема ,,Заедно
дома“ на тема квалитетно
поминато време со децата
во услови на пандемија.
Тоа да е простор во кој
децата, младите,
родителите, старателите,
како и други членови на
семејството, имаат можност
да споделуваат креативни
производи кои можат да ги
направат дома.

https://cutt.ly/AtH3vpH

28 МАРТ - 3 АПРИЛ , 2020

Вонреден билтен бр.1
казнен налог
Коалицијата „Сите за правично судење“
подготви визуелизација на постапката по
казнен налог.
Преку казнениот налог, Јавното обвинителсто
ги санкционира сите лица кои постапиле
спротивно од прописите за сузбивање и
спречување на ширењето на КОВИД-19
вирусот.
https://cutt.ly/TtNkdYR

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
ПОЛИЦИСКИ ЧАС: Работни денови 16:00 - 05:00; целосна забрана за викенд

13 - 19 АПРИЛ , 2020

Вонреден билтен бр.2
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 43 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела . Меѓу нив има на малку 13 акции за донирање и дистрибуирање соци ални пакети , шест извештаи ,
анализи и инфографици , осум споделени едукативни содржини , шест соопштени а , апели и барања итн .
Ние издвоивме :

анкета

човекови права

пакети храна

Според првичните резултати
од анкетата на Finance Think,
89% од кризата предизвикана
од коронавирусот ги погоди
самовработените.

Северна Македонија стави вон
сила некои законски прописи од
Европската конвенција за
човекови права (ЕКЧП) со
донесување нови прописи во
врска со вонредната состојба
воведена поради КОВИД-19.

ЛГБТ Јунајтед од Тетово
подготви 15 пакети со храна
за ЛГБТИ лица кои не можат
сами да ги приуштат пред
православните празници.
Тие беа наменети за
семејства од Струга,
Прилеп, Струмица и
Куманово.

Микро- бизнисите се соочени
со значаен пад на прометот и/
или со привремено
затворање, а голем број од
самовработените посегнале
по своите заштеди.

https://cutt.ly/tyrEdhS

Институтот за европски
политики (ЕПИ) подготви
публикација во која се објаснети
основата, обемот, траењето,
прекинот на дерогација, како и
предлог за идни чекори .
https://cutt.ly/9yw2DHY

Ова е само една од
донаторските акции на
здружението за време на
пандемијата.

https://cutt.ly/Hyw2DwQ

13 -19 АПРИЛ , 2020

Вонреден билтен бр.2
дезинформации
„Нексус - Граѓански концепт“ го објави
четвртиот број на неделната анализа
„Detecting Disinfo“. Меѓу темите кои ги
издовиле се наоѓаат злоупотребата на ширење
податоци, ширењето дезинформации и
религијата и верските празници за време на
КОВИД-19.
https://cutt.ly/lyw2XeS

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
ПОЛИЦИСКИ ЧАС: Работни денови 16:00 - 05:00; целосна забрана за викенд

20 - 27 АПРИЛ , 2020

Вонреден билтен бр.3
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 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 :

донација
„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.
https://cutt.ly/5ya8Lqi

Рурални средини истражувачко
новинарство
„Рурална коалициjа“ веќе
спроведува онлајн
информативна кампања „ЕЗемjоделство 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/uya8LxL

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.

https://cutt.ly/zyyZVVd

20 -27 АПРИЛ , 2020

Вонреден билтен бр.3
примери од регионот
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

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

27 АПРИЛ- 3 MAJ, 2020

Вонреден билтен бр.4
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 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 :

Работнички
права
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.

хранилки
„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.

хуманитарни
пакети
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.

Успехот е заеднички!
https://cutt.ly/Iyk9at7

https://cutt.ly/byk9dfC

https://cutt.ly/7ylghqb

27 АПРИЛ-3 MAJ, 2020

Вонреден билтен бр.4
прeвоз
За време на изминативе два викендкарантини, 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

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
ПОЛИЦИСКИ ЧАС: Работни денови од 19:00 до 05:00; сабота од 15:00; недела 24 часа

4-10 MAJ, 2020

Вонреден билтен бр.5
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 11 здружени а за 40 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела . Меѓу нив има на малку 22 акции за донирање и дистрибуирање соци ални пакети , шест извештаи ,
анализи и инфографици , три организирани онла н дискусии , две споделени едукативни содржини итн .
Ние издвоивме :

веб платформа
Асоцијацијата на студенти и
информатичари ја надогради
веб платформата COVID19.mk,
со детална статистичка слика
за заболените од КОВИД-19.
Додадоа напредно сортирање
и филтрирање на податоците
за поголема прегледност и ја
збогатија содржината со
информации од интерес на
граѓаните како дежурни
аптеки, достава на храна во
време на полициски час и сл.
COVID19.mk

интервју
Во интервју за ПИНА, Драгана
Дрндаревска од „Коалицијата
Маргини“ говори за тоа како
кризата со Ковид 19 влијае врз
маргинализираните, женските
права како и за семејното
насилство.
Таа стравува дека кризата ќе се
користи како изговор за да се
одлагаат и да не се
реализираат различни барања,
за унапредување на правата на
маргинализираните заедници
https://cutt.ly/1ymmMpS

казнен налог
Коалицијата сите за правично
судење изработи видео
постапката по казнен налог.
Во случај да постапите
спротивно на прописите,
односно наредбите на
надлежните органи, издадени со
цел сузбивање и спречување на
ширењето на КОВИД-19,
државата, преку Јавното
обвинителство, против Вас ќе
поднесе казнен налог за да ја
санкционира постапката.

https://cutt.ly/Tymm6Yf

4-10 MAJ, 2020

Вонреден билтен бр.5
безбедност при работа
Македонското здружение за заштита при работа во
соработка со националната канцеларија на МОТ, ја
преведе и технички ја уреди публикацијата „Соочени
со пандемијата: Грижа за безбедноста и здравјето при
работа“.
Во неа, меѓу другото, се разгледуваат и мерките за
спречување и контролирање на ризикот од заразување, психосоцијалните ризици, ергономските ризици и
останатите ризици кои произлегуваат од пандемијата а се поврзани со безбедноста и здравјето при
работа.
https://cutt.ly/cymQwsm

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
ПОЛИЦИСКИ ЧАС: Секо ден од 19:00 до 05:00

11-17 MAJ, 2020

Вонреден билтен бр.6
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 23 здружени а за 40 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела . Меѓу нив има на малку 14 акции за донирање и дистрибуирање соци ални пакети , три извештаи ,
анализи и инфографици , шест споделени едукативни содржини , четири организирани онла н дискусии , пет
соопштени а , апели и барања итн .
Ние издвоивме :

конкурс

онлајн
образование

Советот за етика во медиумите
на Македонија (СЕММ) објави
конкурс за најдобри новинарски стории поврзани со известувањето за пандемијата на
КОВИД-19, предизвиците и
последиците од неа.

Здружението за развој на
ромската заедница Сумнал
продолжи да работи на образовната програма „Дополнително учење и подучување“.

Пријавените содржини треба
да ги исполнуваат критериумите за автентична и аналитична
новинарска работа од поширок
јавен интерес, која ги задоволува етичките стандарди во
новинарството.

Преку онлајн програма едукаторите работат и се во постојана комуникација со родителите и децата за навремено
завршување на домашните
задачи, но и за изведба на
вежби за нивно подобрување.

https://cutt.ly/EyRLK4L

https://cutt.ly/nyRLPHi

zoom водич
Интерактив - Битола подготви
видео водич за употреба на
апликацијата Zoom. На овој
начин тие ја олеснуваат ситуацијата за сите деца, студенти и
вработени кои имаат потешкотии
да ги совладаат достапните
алатки за телеконференција.
Zoom е платформа за видео
комуникации која доби широка
популарност во кризната
состојба заради најзината
едноставност, пректичност и
достапност за сите.

https://cutt.ly/DyRXiog

11-17 MAJ, 2020

Вонреден билтен бр.6
Реакција по укинување на
закон
Институтот за истражување и анализа на политики –
Ромалитико беше една од организациите кои реагираа
по однос на укинувањето на Законот за спречување и
заштита од дискриминација од страна на Уставниот суд.
„Покрај немањето на тело до кое што граѓаните и
здруженијата би можеле да се обратат во случај на
дискриминација, со оваа одлука тие се оставени и без
конкретен закон според којшто и самиот Уставен Суд до
пред неговото укинување одлучуваше“.
https://cutt.ly/XyY09Bi

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
ПОЛИЦИСКИ ЧАС: Секо ден од 19:00 до 05:00

18-24 MAJ, 2020

Вонреден билтен бр.7
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 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
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.
https://cutt.ly/NySk3HE

500 поделени
ифтари
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/5yD8pwj

ранливи
граѓани
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.

https://cutt.ly/YyA8g7y

18-24 MAJ, 2020

Вонреден билтен бр.7
Хуманост без разлики
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

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

25 MAJ-7 ЈУНИ , 2020

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

25 MAJ-7 ЈУНИ , 2020

Вонреден билтен бр.8
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

8-14 ЈУНИ , 2020

Вонреден билтен бр.9
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 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
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 новинарите и редакциите при известувањето и новите рутини.
Една од последните стории се
однесува на лицата со попреченост и нивната мала медиумска застапеност.
https://cutt.ly/Uumjn9D

ментално
здравје
ХОПС започнаа со организирање онлајн разговори на различни 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.

https://cutt.ly/0umkqsC

економски раст
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 организација на трудот (МОТ) во однос
на анализа на ефектите од
Ковид-19 врз економијата и
препораки за политиките.

https://cutt.ly/3umj1be

8-14 ЈУНИ , 2020

Вонреден билтен бр.9
сексуално и
репродуктивно здравје
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

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

