


ПРЕТПРИЕМНИШТВО
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 нивната 
корпоративната одговорност,

4. Ја зголемуваме свеста за 
лицата со хендикеп како 
еднакви придонесувачи во 
работните процеси како и 
останатите вработени.
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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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• да биде подготвен да се соочи и да ги надмине своите 
лични стравови и ограничувања;

• натпреварувачки дух;
• градење на ефективни врски и соработка со тимовите;
• секогаш да поседува идеја или подобар начин за 

остварување на целите;
• искуство или знаење за некоја специјалност;
• желба да направи сè за да успее;
• да има развиено силно чувство за насока;
• да поседува неограничен потенцијал – секогаш способен 

да расте, учи и изведува подобро.

Програмата за претприемништво ќе се фокусира на лицата со 
хендикеп кои имаат конкретен концепт, амбиција и капацитети 
да отпочнат сопствен бизнис. Во основа, со оваа програма 
Центарот ќе се фокусира на оние лица со хендикеп кои:

• имаат системски начин на размислување (размислуваат 
за проектите и идеите како дел од поголема слика и да 
разбираат како деталите се вклопуваат и интегрираат во 
целината),

• поседуваат моќна потреба за достигнувања и да имаат 
силен натпреварувачки дух, па дури и со самите себе,

• поседуваат одлучност и посветеност, доследност во 
обврските, самодоверба и да ги држат работите успешно 
под сопствена контрола,

• имаат објективен, но позитивен карактер отворен за 
еволуција и прифаќање на нови идеи,

• поседуваат соодветни комуникациски вештини и се 
спремни да ги надоградуваат.
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Претприемништвото претставува иновирање, финан-
сирање и реализирање на бизнис идеи, со цел поекономично 
произведување економски добра. Зборот претприемништво 
има многу значења. Од една страна, претприемач е личност 
која почнува нови работи и поседува исклучителни 
карактеристики што ретко кој друг ги има. Од друга страна, 
секој што сака да работи сам може да се именува како 
претприемач.

Во суштина, да се биде претприемач значи да се биде сам 
свој шеф. Но, кои се карактеристиките на добар претприемач?

• cигурен во себе, полн со самодоверба и независен;
• cпособноста да постави јасни и мерливи цели;
• cпособноста да бара информации и ресурси за 

постигнување на целите;
• лидерски способности;
• да прифати дека грешките и ризикот се дел од успехот;
• да може да работи и по 50 часови неделно - не е 

типичен вработен;
• да поседува неограничена автомотивација;

ПРОГРАМА ЗА 
ПРЕТПРИЕМНИШТВО
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Во изминативе неколку години имаме и успешни 
приказни на самовработени лица со хендикеп, 
поддржани и преку активните мерки за вработување 
на Владата на РМ и преку активности на УНДП. 
Координирајќи се со нив, ја согледавме потребата 
од дополнителна таргетирана поддршка на овие (и 
останати) самовработени лица со хендикеп. 

Затоа, преку овие обуки Центарот ќе понуди 
таргетиран пристап кон темите и предизвиците со 
кои се соочуваат самовработените лица со хендикеп, 
но и ќе има една унифицирачка карактеристика кон 
заедничките обележја кои ги имаат сите бизниси – 
финансиското работење и водење на администрација.

ОБУКА ЗА ПОДДРШКА НА 
САМОВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

10

ОБУКА ЗА РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ

Оваа програма содржи:

•	 Обука	за	развој	на	капацитетите	за	самовработување

•	 Обука	за	поддршка	на	самовработени	лица	со	
хендикеп

Преку развивање на капацитетите за 
самовработување на лицата со хендикеп Центарот 
ќе придонесе кон зголемување на нивната 
самостојност, економска само-одржливост, но и 
кон нивната животна само-реализација. Лицата со 
хендикеп и нивните семејства преку овие обуки ќе 
стекнат бизнис, вокациони и маркетинг знаења и 
вештини. 

Иако таргетирани, овие обуки се апликативни 
за широк спектар на бизнис идеи. Со тоа 
придонесуваме кон подотворување на вратата 
на целокупниот пазар на труд за сите лица со 
хендикеп. А на тој начин ќе придонесеме и кон 
осигурување на инклузивен отворен пазар на труд 
и намалување на сегрегацијата во вработувањето и 
работата на лицата со хендикеп.

Конечно, преку овие обуки и успешните приказни 
кои неминовно ќе следат, ќе овозможиме лицата со 
хендикеп да бидат видливи во општеството и да 
бидат препознаени како луѓе кои професионално 
и совесно си ја исполнуваат својата работа – 
независно од хендикепот.
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• Интернет страна
• Брошури
• Флаери
• Публикации

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!

ЧЕКОР 1
Пронајди го ДЕЦ

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 

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

види на последната страна
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” ул. Димитрија Чуповски бр. 13,

1000 Скопје
Тел. 02/3244-000

jadranka@mchamber.mk
www.mchamber.mk

КОНТАКТ	ИНФОРМАЦИИ

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




