


ОСНОВНИ ОБУКИ
ЗА КОМПАНИИТЕ

БИЗНИС ПРОГРАМА

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. 
Содржината на публикацијата е единствена одговорност на “Стопанска 
комора на Македонија” и “Полио Плус - движење против хендикеп” и 
на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на 
Европската Унија.
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Центарот за вработување 
на лица со хендикеп 

претставува иновативно реше-
ние кое цели да ја унапреди 
и зајакне вработливоста на 
лицата со хендикеп и да ги 
зголеми нивните капаци-тети 
за напредување во профе-
сионалната кариера. 

Центарот за вработување 
на лица со хендикеп е мост 
помеѓу лицата со хендикеп кои 
сакаат да ја зголемат својата 
вработливост и компаниите 
од бизнис секторот – активни 
на отворениот пазар на труд. 
Токму затоа, нашата цел е да 
ја зголемиме активацијата 
и вклученоста на лицата 
со хендикеп, како лица со 
зголемен ризик од исклученост 
од отворениот пазар на труд. 
Оваа цел ќе ја постигнеме преку 

надоградување на вештините, 
унапредување на образованието 
и квалификациите на лицата 
со хендикеп, но и преку развој 
на социјални сервиси во 
заедницата кои ќе ја поддржат 
целосната интеграција на ли-
цата со хендикеп во отворениот 
пазар на труд и во поширокото 
општество.

ШТО САКАМЕ 
ДА ПОСТИГНЕМЕ?
Исполнувајќи ја нашата цел, 
ние:

1. Воспоставуваме иновативен 
сервис за вработување за 
лица со хендикеп,

2. Ги јакнеме капацитети за 
вработување и напредување 
во кариерата на лицата со 
хендикеп,

КОИ СМЕ НИЕ?
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3. Ги јакнеме капацитети на 
бизнис секторот за вклучу-
вање на лицата со хендикеп, 
како и јазголемуваме нив-
ната корпоративната одго-
ворност,

4. Ја зголемуваме свеста за 
лицата со хендикеп како 
еднакви придонесувачи во 
работните процеси како и 
останатите вработени.



Основни обуки за компаниите

Четирите програми наменети за лицата со хендикеп 
се: програма за подготовка за вработување; програма 
за поддршка при наоѓање работа; програма за 
претприемништво; и програма за практикантство/
волонтерство.

Од друга страна, бизнис програмата ги таргетира компаниите 
кои се спремни и сакаат да вработат лица со хендикеп, но и оние 
кои веќе вработуваат. Оваа програма содржи 3 видови на услуги:

1. Основни обуки за компаниите – обуки наменети 
за сите компании во Македонија кои имаат интерес да ги 
зголемат своите знаења за вклучување на лицата со хендикеп. 
Опфатено е запознавање со клучните аспекти на хендикепот 
и работењето, посебностите кои произлегуваат од тие односи, 
како и начини како да се вклопат вработените со хендикеп во 
работниот колектив.

2. Напредни обуки за компаниите – обуки наменети 
за оние компании кои му приоѓаат на прашањето на хендикеп од 
стратешки аспект. Овие обуки опфаќаат стекнување напредни 
знаења за управување со вработените со хендикеп, креирање 
на инклузивни политики кои имаат за цел да ги осигураат 
еднаквите можности на вработените со хендикеп, како и out-
reach стратегии за тоа како да се постави компанијата према 
потенцијалните клиенти/корисници  со хендикеп.

3. Услуги за поддршка на компаниите – услуга 
наменета за компаниите кои вработуваат лица со хендикеп, 
на кои им треба поддршка за унапредување на условите за 
работење на овие лица со цел овозможување инклузивна и 
професионална атмосфера за сите. Експертите-соработници 
на Центарот за вработување на лица со хендикеп ви стојат на 
располагање.
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ПРОГРАМИ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
НА ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП
Центарот за вработување на лица со хендикеп нуди пет различни 
програми, кои се скроени за индивидуалните потреби на лицата 
со хендикеп, како и во согласност со потребите и интересите на 
отворениот пазар на труд. Четири од овие програми се наменети 
за лицата со хендикеп, додека една сеопфатна програма ги 
таргетира бизнисите.
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Компаниите од отво-
рениот пазар на труд се 
клучен партнер на Центарот 
за вработување на лица со 
хендикеп. Единствено преку 
интеграција на активните 
баратели на работа со 
хендикеп во овој пазар 
ќе можеме да зборуваме 
за еднакви можности и 
недискриминација во ра-
ботата и работните про-
цеси. Како дел од стра-
тешката насоченост на 
Центарот и на партнерите 
кои го поддржуваат, ово-
зможувањето на нови зна-
ења и иновативни техни-
ки како да се вклучат 

најразлични прашања повр-
зани со хендикеп во ре-
довните работни процеси е 
приоритет.

Со цел да креираме мос-
тови помеѓу компаниите и 
активните баратели на ра-
бота со хендикеп изградивме 
мрежа од компании од 
отворениот пазар на труд 
кои се спремни да вклучат 
практиканти со хендикеп 
во своите секојдневни 
работни процеси. На тој 
начин ќе можеме и не-
посредно да влијаеме на 
надминувањето на бари-
ерите за вработување, ра-
бота и напредување на 

ОСНОВНИ ОБУКИ
ЗА КОМПАНИИТЕ

работното место на лицата 
со хендикеп. Но, со оглед 
дека и тоа е двонасочна 
улица, ќе можеме да 
придонесеме и кон надми-
нување на личните бариери 
кои се појавуваат во 
работните односи, било тие 
да се кај вработените со 
хендикеп, нивните колеги, 
претпоставени и/или соп-
ственици...

Посветеност на сите 
нивоа во организацијата е 
критична кон овозможување 
и одржување на работна 
средина која на вистински 
начин поттикнува разно-
лика и инклузивна ра-
ботна средина. Овие 
нивоа ги опфаќаат рако-
водствата на највисоко 
ниво (вклучително и врв-
ните извршни органи), 
нивните раководни ти-
мови и вработените. 
Средниот менаџмент и 
супервизорите, а посебни 
вработените во одделите за 

човечки ресурси (како и друг 
персонал кој има активна 
улога во носење одлуки 
за вработување) треба да 
ја разберат улогата која ја 
имаат во овозможување 
на инклузивна околина на 
работното место.

Основните обуки за 
компаниите се серија на 
обуки во текот на една 
календарска година кои 
имаат за цел да овозможат 
воведни знаења околу 
хендикепот како дел од 
човековата разноликост, 
околу посебните индиви-
дуални процени и барања 
за вработување на лице 
со хендикеп, околу 
можностите и бенефициите 
кои ги нуди државата, како 
и за поголемата слика – 
креирање на инклузивно 
и праведно општество 
без бариери за сите. Овие 
обуки се спроведуваат 
на територијата на цела 
Македонија, на начин на 



Основни обуки за компаниите Основни обуки за компаниите

кој тимови организирани 
од Центарот, Полио Плус 
и Стопанската комора 
одржуваат обука во еден 
град. На оваа обука се 
канат фирмите од тој град 
и околината кои имаат 
интерес да учествуваат, а на 
самата обука освен подолу 
објаснетите активности, се 
овозможуваат и практични 
совети за присутните како 
да ги вклучат лицата со 
хендикеп во работните 
процеси.

Преку претставување 
на основните барања за 
компаниите кои вработуваат 
или размислуваат да 
вработат лице/лица со 
хендикеп; претставување 
на правните аспекти, 
процедури, ограничувања 
и законски бенефиции; 
ирезентирање на правата и 
обврските кои произлегуваат 
од специфичностите на 
работниот однос со лице 
со хендикеп; како и преку 
осврнување на значењето 

на воспоставување на 
инклузивна бизнис култура; 
Центарот се стреми да 
ги отвори вратите на 
компаниите за вработување 
на лица со хендикеп и 
да воспсотави канали на 
комуникација со компаниите 
со цел сервисирање на 
нивните потреби.

Подигнувањето на 
свеста и знаењата 
помеѓу кoмпаниите 
за вработување на 
лица со хендикеп 
Центарот го 
овозможува преку 
одржување на 
обуки за:
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• Прашања поврзани со хендикеп на целиот 
персонал во една компанија – врвен и среден 
менаџмент, директно надредениот персонал на 
вработениот со хендикеп, како и на колегите кои 
непосредно работат со тоа лице.

• Неопходноста од разумно прилагодување 
на работното место согласно потребите на 
вработениот со хендикеп – не само на физичкото 
опкружување, туку и на работното време, 
доаѓање и одиње од работа, како и останати 
модалитети кои ќе му овозможат на лицето да 
биде попродуктивно во извршување на работните 
обврски.

• Разбирање на законските услови, ограничувања 
и бенефиции за компаниите кои размислуваат 
да вработат лица со хендикеп согласно Законот 
за вработување на лица со инвалидитет. Исто 
така, ови обуки ги опфаќаат и неопходните 
елементи за еднаквост и недискриминација во 
работата и работните односи, согласно Законот за 
спречување и заштита од дискриминација.

• Поимувањето на хендикеп како дел од човековата 
разноликост и за овозможување на инклузивни 
работни средини.

• Воспоставување на disability etiquette, јакнење на 
свеста за прифаќање на хендикепот на работното 
место и надминување на постоечките стереотипи.
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Вработи лица со 
хендикеп и добиј

подддршка од држаВата

Информирај се во Центарот за 
вработување на лица со хендикеп 
преку интернет, телефон, е-маил

или директно во нашите простории

научи поВеќе 
околу можностите и 

бенефициите

Регистрирај се да станеш партнер 
на Центарот, посетувај ги обуките 

кои ги нудиме за партнерите, 
прочитај корисни материјали 

од: интернет, брошури, флаери, 
публикации

Заинтересирај се За 
напредни Знаења За 

упраВуВање со 
Вработените со хендикеп

Регистрирај се да станеш 
организација членка на Центарот. 

Биди активен учесник на напредните 
обуки наменети за членките, 

користи ги специјално скроените 
услуги за унапредување на твоето 

работење

надмини ги 
предиЗВиците поВрЗани 
со ВработуВањето на 
лица со хендикеп?

• Центарот во улога на медијатор на 
барање на членките

• Обуките наменети за члкенките на 
центарот нудат многу одговори

• Биди во псотојан контакт со нас за 
да можеме да реагираме на време.

максимиЗирај го 
профитот со долгорочно 
инклуЗиВно стратегиско 
постаВуВање на 
компанијата.
Во соработка со центарот и неговите 
експерти може да се изработи:
• Стратегија за инклузија на 

хендикепот во работната околина и 
процеси

• Стратегија за привлекување на 
потенцијални клиенти/купувачи на 
твоите услуги/производи

создади социјално 
одговорна и инклузивна 
компанија по европски терк 
користејќи ги средствата 
кои ти се на располагање 
од државата со помош на 
центарот за вработување 
на лица со хендикеп!



КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ул. Димитрија Чуповски бр. 13,
1000 Скопје

Тел. 02/3244-000
jadranka@mchamber.mk

www.mchamber.mk

Полио Плус - Движење против хендикеп

бул. АВНОЈ бр. 64, лок. 2
1000 Скопје

Тел. 02/2400-544
dec@polioplus.org.mk
www.polioplus.org.mk

“Стопанска Комора на Македонија” и 
Центар за вработување на лица со хендикеп

АПЛИКАЦИЈА ЗА БИЗНИС ПРОГРАМАТА 




