
БАРАЊЕ 

за прием во членство во 

 MРЕЖА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ, СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВО, БОРБА ПРОТИВ 

ДИСКРИМИНАЦИЈА И ЗАЛАГАЊЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА САМОХРАНИТЕ 

РОДИТЕЛИ ,,ЈУНАЈТЕДФЕМ’’- Скопје 
REQUEST 

For admission to membership in 

  GENDER EQUALITY NETWORKS, PREVENTION OF VIOLENCE, FIGHT AGAINST DISCRIMINATION AND COMMITTING TO IMPROVE THE STATUS OF  

SINGLE-PARENTS FAMILIES "UNITEDFEM" – Skopje 

 

Назив на организација 
Name of organization 

 

Адреса 
Address 

 

Одговорно лице и точен назив 
на функција 
Responsible person and exact name of the position 

 

Мобилен телефон 
Mobile phone 

 

E-mail на организацијата 
E-mail of the organization 

 

Web страна на организацијата 
Website of the organization 

 

Број на лица кои активно 
работата во/за организацијата 
Number of people actively working in / for the 
organization 

 

Кратко резиме на 
организацијата (визија, мисија, 
цели и активности) 
Short summary of the organization (vision, mission, 
goals and activities) 

 

Образложете го Вашиот мотив 
за прием на членството во 
,,ЈУНАЈТЕДФЕМ’’ на Р.С.М. 
Explain your motive for admission to the membership 
in "UNITEDFEM" of Republic of North Macedonia 

 

Вид на членство: 
1. Редовни членови  
2. Вонредни членови  
3. Почесни членови  
Membership type: 
1. Regular members 
2. Extraordinary members 
3. Honorary members 

 

Официјално лого на 
организацијата 
Official logo of the organization 

Да се атакира или да се достави по електронска пошта како посебен 
документ во .jpg форма именуван како ,,LOGO_naziv_na_organizacija.jpg” 
Attack or submit by email as a separate document in .jpg format named "LOGO_naziv_na_organizacija.jpg" 

 

 

Со пополнување на ова Барање, изјавуваме дека го прочитавме и го прифаќаме Статутот на 

МРЕЖАТА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ, СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВО, БОРБА ПРОТИВ 

ДИСКРИМИНАЦИЈА И ЗАЛАГАЊЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА ЕДНОРОДИТЕЛСКИТЕ 

СЕМЕЈСТВА ,,ЈУНАЈТЕДФЕМ” – Скопје  
By filling out this application, declare that I have read and accept the Statute of the Network for gender equality, prevention of violence, combating discrimination and efforts to 

improve the status of single-parents families ,,UNITEDFEM "- Skopje. 

 

Овластен застапник на организацијата                           (м.п.)                                         Датум 
Authorized representative of the organization                                                                                     (M.P.)                                                                            Date 

________________________________                                                                          __________ 


