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Дознајте ги новините за Законот за здруженија и фондации  и вклучете се во
дискусијата на локацијата што  најмногу ви одговара.      

  

Целта на настанот е:

    
    -  да се информираат здруженијата на граѓани и фондациите за новините што ги
предвидува новиот Закон, а кои се од суштинско значење за остварувањето на
слободата на здружувањето;   
    -  да се презентираат можностите за одржливост на граѓанскиот сектор кои ги нуди
овој Закон;   
    -  да се презентираат последователните активности кои треба да ги преземат
одговорните органи на државната управа;   
    -  да се презентираат потребните усогласувања што треба да ги направат
здруженијата на граѓани и фондациите во роковите кои се превидени во Законот и
 
    -  да се лоцираат прашања за појаснување.    

  

  

Битола - 26. 05. 2010    
Сала на општината - бул. „1 Мај“ бр. 61    
Време: 11:00-14:00    
Тоше Ивановски - ckdbitola@gmail.com

  

Гостивар - 27. 05. 2010    
Сала на општината - бул. „Браќа Гиноски“  бр. 61    
Време: 10:00-13:00    
Мерсел Џеладини - djeladini@mesecina.org.mk

Струмица - 01.06.  2010    
Дом на АРМ    
Време: 11:00-14:00    
Митко Николов - mnikolov@sonet.com.mk

Велес - 02. 06. 2010    
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Фондација Фокус - ул. „Трајче Панов“  бр. 22    
Време: 11:00-14:00    
Диме Велев - d.velev@focus.org.mk

Скопје - 04. 06. 2010   
МЦМС - ул. „Никола Парапунов“ бб    
Време: 11:00-14:00    
Емил Махмутовиќ - emh@mcms.org.mk

  

  

&nbsp;&nbsp;Преземете го огласот во PDF формат .

  

МЦМС е посветена на подобрување на правната рамка за граѓанските организации
уште од 1995 година и преку свој претставник беше директно вклучена во работната
група што го подготвуваше законот.

 2 / 2

images/stories/Docs/MCMS-Oglas-za-informativni-nastani.pdf
images/stories/Docs/MCMS-Oglas-za-informativni-nastani.pdf

