


ПОДГОТОВКА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

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 лицата 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.



Подготовка за  вработување Подготовка за  вработување

1. Програма за подготовка за вработување – преку 
зголемување на знаењето и вештините на лицата со 
хендикеп ги зголемуваме нивните шанси за квалитетно и 
достоинствено вработување.

2. Програма за поддршка при наоѓање работа 
– зголемувајќи ја самодовербата, комуникациските и 
писмените вештини на лицата со хендикеп ќе го подобриме 
само-претставувањето на лицата со хендикеп пред 
потенцијалните работодавачи.

3. Програма за претприемништво – развивање на 
капацитети за и поддршка на само-вработување на лицата со 
хендикеп.

4. Програма за волонтерство – стекнување практични 
знаења и вештини во нашите партнерски компании, но и во 
самиот Центар за вработување на лица со хендикеп.

Од друга страна, со Бизнис програмата ние ги таргетираме 
компаниите кои се спремни и сакаат да вработат лица со 
хендикеп. Преку градење на капацитетите на високиот и 
средниот менаџмент во компаниите, преку ориентациони обуки 
за соработниците на лицата со хендикеп, но и преку константна 
поддршка на овие компании од страна на нашите експерти, 
ќе овозможиме инклузивна, професионална и пријателска 
атмосфера за сите.
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ПРОГРАМИ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО 
ХЕНДИКЕП
Овој Центар 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:
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Оваа програма содржи:

• Курс по основен англиски јазик

• Курс по основи на информатика

• Курсеви за напредни ИТ вештини

Во модерното време познавањето на англискиот 
јазик е неопходно. Уште повеќе, англискиот 
јазик е првиот „глобален јазик“, во смисла дека 
неопходноста од негово знаење не се ограничува 
само на одредена земја – тој е сéприсутен. Посебно 
преку технолошкиот напредок, познавањето и 
знаењето на англискиот јазик е неопходно за секоја 
индивидуа која сака да се надоградува на лично и 
професионално поле. Без познавање на овој јазик 
остануваме лишени од можностите директно да 
ги разбереме омилените филмови, изворно да 
ги читаме омилените книги, да ги надоградиме 
нашите знаења во одредена област, да ги совладаме 
компјутерите...

Курсот по основен англиски јазик ќе им ги 
овозможи јазичните основи на посетителите. 

КУРС ПО ОСНОВЕН АНГЛИСКИ
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Програмата за подготовка за вработување на Центарот за 
вработување на лица со хендикеп е насочена кон овозможување 
на конкретни знаења и вештини на заинтересираните млади, 
возрасни и постари лица со хендикеп. Овие знаења и вештини 
ќе ги зголемат шансите за вработување и напредување во 
кариерите на учесниците на отворениот пазар на труд. Затоа, 
оваа програма таргетира и вработени и невработени лица со 
развојна, образовна, физичка и интелектуална попреченост. 

Оваа програма ќе им овозможи на учесниците знаења во 
областа на англискиот јазик и информатиката. Овие курсеви 
се дизајнирани да ги припремат учесниците на различни 
работни средина, развивајќи ги нивните професионални 
вештини и информатичка продуктивност. 

Сите курсеви се развиени согласно идентификуваните 
потреби на бизнис секторот, преку опсежен консултативен 
процес. Курикулумите на сите три курса се развиени 
од јазични и информатички експерти, во соработка со 
претставници на Центарот за вработување на лица со 
хендикеп. Секако, специфичните потреби на таргетираната 
група се основа во изготвувањето на курикулумите.

ПРОГРАМА ЗА 
ПОДГОТОВКА 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
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Напредното знаење и ракување со компјутерски 
програми е суштинска предност на секој кандидат 
за вработување во однос на неговите конкуренти. 
Дали се тоа програми за графички дизајн, веб 
дизајн, архитектонски програми, аудио и видео 
програми итн., Центарот во партнерство со веќе 
докажани ИТ училишта и образовни центри ќе им 
овозможи на лицата со хендикеп да се стекнат со 
знаења согласно своите интереси и потреби. 

Предметите на овие курсеви се флексибилни 
согласно волјата на учесниците. Лицата со 
хендикеп кои ќе бидат дел од некој од овие курсеви 
ќе бидат интегрирани во веќепостоечките групи на 
слушатели на курсот.

КУРС ПО НАПРЕДНИ ИТ ВЕШТИНИ
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Компјутерите се и сегашноста и иднината. Ниту 
една работна задача не може да се замисли да се 
исполни без користење на некаков тип на компјутер. 
За лицата со хендикеп ова е посебно важно, затоа 
што без разлика на видот на хендикеп, успешното 
работење со компјутери е императив за да се има 
предност пред конкуренцијата за одредено работно 
место.

Овој курс опфаќа 5 тематски целини: 

• Microsoft Word®, 

• Microsoft Excel®, 

• Microsoft PowerPoint®, 

• Користење на интернет 

• Користење на е-маил. 

КУРС ПО ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКА
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ЧЕКОР 5
Чекај одговор

ЧЕКОР 6
Резервирај ги 

термините

Во рок од 15 дена ќе 
те контактира некој од 

Центарот со корисни 
информации

Термините за обука можат 
да бидат договорени 

согласно распоредот во 
Центарот

ЧЕКОР 7
Учи редовно и добиј 

Диплома / Сертификат

ЧЕКОР 8
Аплицирај за работа

Биди редовен, совесно 
изврши ги задачите, 

изработи ги проектите,  
покажи резултати и добиј 

диплома / сертификат 

Напиши ЦВ, вметни ги 
твоите нови  знаења и 

вештини и активно барај 
работа!
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ЧЕКОР 1
Пронајди го 
Центарот

ЧЕКОР 2
Информирај се

• Интернет Адреса
• Поштенска Адреса 

ЧЕКОР 3
Земи корисни 
материјали

ЧЕКОР 4
Поднеси апликација

види на последната страна

• Телефон
• Е-маил
• Поштенска Адреса 

види на последната страна

• Интернет страна
• Брошури
• Флаери
• Публикации

• Преку web страната
• Во нашите простории
• Е-маил
• Пошта
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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




