ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА
Зајакнување на пристапот до бесплатна правна помош за Роми и други ранливи
категории
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Пријава за техничка поддршка за граѓански организации
Техничка поддршка е наменета за претставници на здруженија на граѓани
Пријава за техничка поддршка
Информации за организацијата
1. Име на организацијата:
2. Општина:
3. Телефон:
4. Електронска пошта E-mail:
5. Контакт лице на организацијата:
6. Електронска пошта за контакт во врска со пријавата:
7. Главна област на делување на вашата организација? (одберете максимум две)
Сектори на дејствување
Развој на граѓанското општество
Демократија и владеење на правото
Промоција и заштита на човековите права
и антидискриминација
Заштита на маргинализираните лица
Родова еднаквост
Земјоделство и рурален развој
Медиуми и информатичко општество

Економски и одржлив развој
Наука, образование и доживотно учење
Mлади
Социјална заштита
Заштита на здравјето
Пристап до правда и бесплатна правна
помош
Заштита на животната средина

Спорт, хоби и рекреација

ЕУ интеграции и политики

Професионални/струкови здруженија

Друго (ве молиме наведете): ______

8. Датум на регистрирање на организацијата:
9. Мисија на организацијата:
10. Спроведени активности/проекти во последните две години:
Бидејќи техничката подршка се однесува на бесплатна правна помош, потребни ни
се следните информации:
11. Дали и какво искуство има Вашата организација со бесплатна правна помош
(информирање, соработка со други здруженија, давање на примарна правна помош,
соработка со подрачно одделение на Министерство за правда, итн.)?
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Број на вработени лица во организацијата
Број на ангажирани лица со договор за дело во организацијата
Наведете кои лица ќе учествуваат на средбите за техничка поддршка (може да
пријавите од 1 или 2 учесници)
Име и презиме

Позиција
здружението

во Електронска пошта Телефон

Краен рок за пријавување
Пополнетите пријави треба да се испратат најдоцна до 16:00 часот на 15.09.2020 на
info@nationalromacentrum.org

