ЗХА „Синергија“ Штип

ЈАВЕН ПОВИК

за набљудувачи за претстојните Локални избори 2013 година

ЗХА “Синергија“ од Штип во име на Коалиција “Излези да гласаш“ објавува Повик за
набљудувачи за претстојните Локални избори 2013 година.
Коалицијата на граѓански организации “Излези да гласаш“ од своето формирање активно
учествува во набљудувањето на изборните процеси во Македонија. Досегашната работа на оваа
Коалиција овозможи активно набљудување на Парламентарните избори во 2008 година со 593
набљудувачи, на Парламентарните избори во јуни 2011 со вкупно 1123 акредитирани
набљудувачи од членовите на оваа граѓанска коалиција.
И на претстојните Локални избори Коалицијата со голем број на акредитирани
набљудувчи волонтери активно ќе го следи изборниот процес и политичките кампањи кои се
составен дел на претстојните избори.
Активностите на Коалицијата “Излези да гласаш“ се насочени кон: едукација на
граѓаните за нивните законски права во текот на изборниот процес и правото на глас и
набљудување на изборниот процес. Изборот е целосно индивидуално право на секој граѓанин
поединечно заштитен со бројни домашни и меѓународни правни акти.
Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани од Република Македонија да се пријават
најдоцна до 10 март 2013 година на следните адреси:
sinergia_mkd@yahoo.com, izlezidaglasas2013@gmail.com
За да бидете набљудувач потребно е :
•
•
•
•

Да сте граѓанин на Република Македонија
Да имате навршено 18 години на денот на пријавување за набљудувач;
Да сте подготвени непристрасно да ги вршите задачите на набљудувач;
Да се пријавите со испраќање на вашите податоци (име презиме, Адреса на живеење
според лична карта, датум и година на раѓање) и контакт телефон на погоре наведената емаил адреса.

По завршување на рокот за пријавување сите селектирани набљудувачи ќе бидат известени по
е-маил или телефон. При селекција предност ќе имаат лицата кои веќе биле набљудувачи преку
Коалицијата во некој од претходните изборни процеси.
Формирањето на оваа Коалиција беше иницирано во почетокот на 2008 година од повеќе
активни граѓански организации во Република Македонија, а во моментот во оваа Коалиција
членуваат околу 100 граѓански организации кои ја потпишаа Декларацијата за пристапување во
Коалиција - “Излези да гласаш“.
Со почит,
ЗХА “Синергија“-Штип

