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МЦМС го публикуваше аналитички извештај под името „ Долг пат до поголем граѓански
ангажман ". Во прилог се
написите во медиумите.

      

  Цивикус: Македонија 13. од 29 анализирани земји во развиеност на граѓанското
општество
  

  

Оценувани се пет димензии на граѓанското општество и направен е преглед на оценките
на глобално ниво. Во споредба со други 29 земји и/или територии, каде се спроведуваше
истрашувањето, Република Македонија е рангирана на 13. место, со средна оценка од
52,5 (на скала од 0 до 100).

  

Извор: Сител

  Цивикус: Македонија златна средина во развиеност на граѓанското општество
  

Светската алијанса за граѓанско учество го рангираше македонското граѓанско
општество на 13 место, од 29 земји во кои се вршело истражувањето, информираа од
истражувачкиот проект Цивикус- Индекс на граѓанското општество.

  

Извор: Плус инфо

  Македонија втора на Балканот во развиеност на граѓанското општество
  

Оценувани се пет димензии на граѓанското општество и направен е преглед на оценките
на глобално ниво. Во споредба со други 29 земји и/или територии, каде се спроведуваше
истрашувањето, Република Македонија е рангирана на 13. место, со средна оценка од
52,5 (на скала од 0 до 100).

  

Извор: Курир
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  Македонија 13. од 29 анализирани земји во развиеност на граѓанското општество
  

Цивикус - Светската алијанса за граѓанско учество го рангираше македонското
граѓанско општество на 13. место, од 29 земји во кои се вршело истражувањето.

  

Оценувани се пет димензии на граѓанското општество и направен е преглед на оценките
на глобално ниво. Во споредба со други 29 земји и/или територии, каде се спроведуваше
истрашувањето, Република Македонија е рангирана на 13. место, со средна оценка од
52,5 (на скала од 0 до 100).

  

Извор: МТВ
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