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Лицата со 
хендикеп 
имаат право 
на работа 
и врабо-

тување, иако честопати се 
исклучени од отворениот 
пазар на трудот. Причините за 
исклучување од отворениот 
пазар на трудот најчесто се 
разновидни и се поврзани 
со немањето на можности за 
прилагодување на постоечките 
искуства и знаења на пазарот 
на трудот, непристапноста на 
работното место, предрасудите 
и слично.

Токму недостатокот на 
искуството и знаењето се едни 
од главните причини зошто 
лицата со хендикеп се сметаат 
за исклучени од пазарот на 
трудот, а со тоа  отворениот 
пазар на трудот е недостапен 
за нив и не се во можност да 
го искористат своето право на 
работа. 

ВОВЕД

Полио Плус – движење 
против хендикеп, Македонија 
заедно со своите партнери, 
здружение ЛИНК, Мостар 
Босна и Херцеговина започна 
со реализацијата на проектот 
“Пилот акција за пристап 
кон правата на работа на 
лицата со хендикеп“ кој е 
поддржан од Европската 
Унија и Р. Македонија преку 
ИПА програмата за социјална 
инклузија на локално ниво, 
инструмент на Европската 
Унија за предпристапна помош 
ИПП оперативната програма 
за развој на човечките ресурси 
2007 – 2013. 

Во рамките на проектот 
“Пилот акција за пристап кон 
правата на работа на лицата 
со хендикеп“ главниот фокус 
е поставен на вештините и 
правата на лицата со хендикеп 
за да можат активно да 
учествуваат на отворениот 
пазар на трудот. 

Преку серијата на 
публикации кои се дел од 
проектните активности 
лицата со хендикеп треба 
да ги надоградат своите 
знаења за правата кои ги 
имаат при вработувањето но, 
истовремено и да се научи дека 
времињата се менуваат, а со 
тоа и потребите за видовите 
на знаења кои се соодветни 
за работните места. Затоа 
е потребно и понатамошно 
подобрување на знаењата 
со цел да се стекнат нови 
практични искуства кои 
ќе помогнат полесно да се 
пристапи до отворениот пазар 
на трудот. 
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АКТИВНО БАРАЊЕ 
НА РАБОТА

22

Барањето на работа 
само по себе е 
работа со полно 
работно време. За 

жал, за оваа работа нема плата. 
Барањето на работа преставува 
поминување на своето 
слободно време за корисна цел 
и преставува работа на себе и 
на вашиот личен напредок.

Активното барање на работа 
започнува со одлуката дека 
сакаме да направиме нешто. 
Првиот чекор кон активното 
барање на работа е дефинирање 

на јасна цел и проценка на 
нашата способност, знаење 
и вештини кои се потребни. 
Неопходно е да се најде одредено 
време во текот на денот или 
неделата во кое ќе се посветиме 
максимално на огласите во кои 
се нудат работните места. При 
разгледување на огласите треба 
да се направи листа на работни 
места на кои што би сакале да се 
пријавиме. Особено е важно да 
се обрне внимание на барањата 
на огласот кои се однесуваат 
на образованието, претходно 

работно искуство, личните 
карактеристики и слично, но 
истовремено и реално да се 
испита степенот до кој ние 
ги исполнуваме овие барања. 

Огласите за вработување може 
да се најдат во печатените 
медиуми, но и на порталите за 
вработување. 

• Активното барање на работа започнува со одлуката 
дека сакаме да работиме.

• Во текот на пребарувањето на огласи треба да се 
определиме на каков вид на огласи ќе конкурираме. 

• Значајно е да се посвети внимание на барањата од 
огласот кои се однесуваат на 

• Образованието

• Работното искуство

• Личните карактеристики 

• Лицата со хендикеп можат да бараат работа преку 
службите за вработување и порталите за вработување
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СТЕКНУВАЊЕ НА 
ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ВЕШТИНИ

33

Времињата се мену-
ваат, а со тоа и по-
требите за видови 

на знаење кои се соодветни 
за работните места. Знаењето 
кое го имаме стекнато преку 
редовното образование често-
пати не е доволно за да ни обе-

збеди работа. Затоа е потребно 
и понатамошно подобрување 
со цел да се стекнат нови 
практични искуства кои ќе 
ни помогнат за полесно да 
пристапиме до определени 
работни места.

Некои од вештините кои денес се бараат на пазарот на 
трудот:

• Поседување на вештини за работа со компјутер
• Познавање на странски јазици
• Комуникациски вештини
• Лични карактеристики како што се упорност, одговорност, 

точност, тимска работа, темелност во извршувањето на 
обврските, оптимизам 

• Посебни вештини и знаење како што е управување со 
одредени машини и апарати, изработка на фотографии.
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КОМУНИКАЦИСКИ 
ВЕШТИНИ

44
Што е комуникација? 

Комуникацијата претставува пренос на информација 
од една на друга личност. Тоа е двонасочен процес 
помеѓу најмалку две лица, испраќач и примател, 

така што информацијата да биде разбрана од примателот. Нема 
комуникација ако пренесената информација не се прими и не се 
разбере. Значи, комуникацијата подразбира испраќање, примање 
и разбирање на информации.

   пораката може да биде составена од вербални или невербални 
знаци, кои најчесто взаемно се дополнуваат и заменуваат.

Цели на комуникација
• Промена на однос
• Стапување во акција
• Разбирање, убедување
• Давање и добивање на информации
• Донесување на одлуки,  изразување на чувства

12 13

Испраќач –пренос на пораката – примател
Испраќач – бучава – примател
Примател – повратна информација – испраќач

Комуникациските вештини претставуваат способност за 
користење на јазикот за изразување на информации. Ефективните 
комуникациски вештини се значаен елемент во вашите кариери и 
лични животи.
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Што е вербална комуникација?

Вербална комуникација е процес на пренесување на значењата 
на зборови преку усно или писмено изразување. Зборовите се 
симболи преку кои ги изразуваме нашите мисли. Преку вербалната 
комуникација луѓето дознаваат за вашите идеи, мисли, производи и 
услуги. Исто така дознаваат и за вашите чувства.

Типови на комуникација:

• Еднонасочна комуникација без очекување на повратна 
информација од страна на оној кој ја прима пораката

• Двонасочна комуникација кога лицето кое ја прима пораката 
му дава повратна информација на испраќачоt.

Карактеристики на вербалната 
комуникација
• Зборовите се симболи преку кои ги изразуваме 

нашите мисли
• Значењето на зборовите треба да е усогласено со 

сите наши постапки
• Вербалната комуникација е контролирана од 

нашата свест
• Донесување на одлуки,  изразување на чувства
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ПИШУВАЊЕ НА 
БИОГРАФИЈА (CV)

55

Биографијата (Curric-
ulum Vitae или CV) 
е документ преку кој 

се воспоставува првиот контакт 
помеѓу лицето кое бара работа и 
лицето кое нуди работа.

Биографијата е јасно напишан 
преглед на Вашето образование, 
искуство, работа, награди и 

досигнувања и други податоци 
кои се важни за идниот работен 
однос, заради кој и го пишувате 
Вашето CV. 

Без разлика за кое работно 
место аплицирате Вашето 
CV мора да содржи одредени 
податоци. 

Што се треба да содржи биографијата?

Контакт податоци:

• Име и презиме
• Адреса и местото на моменталното живеење
• Телефонски број (мобилен и домашен број)
• E-mail адреса.

Образование:

• Податоци за формално и неформално образование:
• Назив на образовната институција
• Датум на започнување и завршување
• Насока или отсек
• Стекнато звање.

16 17

Како да го претставите работно искуство?

• Име на организацијата
• Датум на почеток и престанок на работниот однос
• Работни задачи и обврски

Податоците за образованието и работното искуство секогаш се 
пишуваат по обратен хронолошки редослед, т.е. од последното 
кон првото работно искуство или ниво на образование.
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ПИШУВАЊЕ НА 
ПРОПРАТНО ПИСМО

66
Пропратното писмо е придружен елемент на биографијата и тоа 

треба да содржи што е можно повеќе информации за вас испратени 
до работодавачот. Тоа е првиот контакт информација за Вашата 
биографија и треба да даде некој индивидуален печат за да го 
импресионира работодавачот и да добиете можност за интервју. 

Со Пропратното писмо се преставувате пред работодавачот, 
ги опишувате своите особини и квалитети кои ќе ви требаат за 
работните места. 

Во Пропратното писмо треба јасно да бидат нагласени вашите 
цели и треба да одговараат на целта на позицијата за која аплицирате. 

Треба да биде кратко (200 – 250 зборови). 

18 19
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Цели на Пропратното писмо: 

• Да се оствари контакт со работодавачот
• Да предизвика интерес кај работодавачот
• Можност за аплицирање за вистинска работна позиција 

Што треба да содржи Пропратното писмо?

Доколку се јавувате на оглас за работа не е потребно во пропратното 
писмо да објаснувате зошто ја сакате таа работа и зошто токму 
Вие сте вистинската личност за таа работа. Неколку реченици 
се повеќе од доволни за личноста која ќе го чита и која мора да 
прегледа понекогаш и стотина такви писма. Многу позначајна е 
вашата работна биографија, која треба Вашето работно искуство 
и вештини да ги покаже како соодветни за работата за која се 
јавувате.

Структура на содржината на пропратното писмо 

• Структурата на пропратното писмо не е толку комплицирана.
• Потребно е да ја задржи формалната структура. 
• Пишувајте јасно и логично.
• Идеалното пропратното писмо не треба да има повеќе од 

четири дела. 
• Пропратното писмо има форма на службено писмо. На 

десната страна треба да ги ставите вашето име и презиме, а 
контакт информациите под вашето име и презиме. На левата 
страна се пишува името на личноста и функцијата што ја има 
во компанијата. Доколку немате име од личноста, тогаш ќе го 
ставите името на компанијата. 
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КОИ СЕ ГЛАВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОДЛИЧНОТО 
ПРОПРАТНО ПИСМО? 

Поточно, главните елементи кои треба да ги има една Пропратно 
писмо се следните: 

• деловен формат на писмо

• почнува со формална прва реченица

• јасни и читливи реченици

• објаснети се нашите предности и силни страни

• објаснето е зошто сакаме да работиме на тоа работно 
место

• има јасен тек на речениците и се покажани нашите 
писмени комуникациски способности

• има јасен одговор зошто баш нас

• завршува со молба за интервју или средба

22

ИНТЕРВЈУ ЗА РАБОТА77

Интервјуто за работа е разговор помеѓу кандидатот 
за работното место и работодавачот преку низа 
на прашања кои кандидатот треба да ги одговори. 
Преку прашањата се оценува дали кандидатот е 

соодветен за огласеното работно место. Работодавачот ги оценува 
одговорите на кандидатот и начинот на однесување. За време на 
интервјуто работодавачот ќе сака да дознае повеќе за вашето 
образование и квалификациите, претходното работно искуство, 
вашите интереси и начинот на кој го поминувате слободното 
време, вашите желби и амбиции.
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Интервјуто е вистински момент да дознаете повеќе за работното 
место за кое сте се пријавиле и за организацита која го нуди ова 
работно место.

• Интервјуто за работа обично трае од 20-40 минути.
• Првиот впечаток за вас се создава во првите минути од 

разговорот. 
• Обидете се да изгледате и да се однесувате онака како што 

сакате.
• Немојте да доцнете на интервјуто со тоа ризикувате да 

оставите лош впечаток. 
• Поздравете се при запознавање и обидете се да го запаметите 

името на соговорникот. 
• За време на разговорот бидете љубезни и пристојни.
• Бидете самосвесни и сигурни во себе. 
• Бидете кооперативни, а на прашањата одговарајте брзо, 

сигурно и подготвено.
• Облечете се пристојно, не џвакајте мастика и не пушете!

Интервјуто е двонасочен разговор во текот на кое и вие можете 
да поставите прашање за работата или организацијата. 
Прашањата кои Ве интересираат треба да ги осмислите однапред 
за да можете да ги поставите за време на самото интервју. 

Што очекува работодавачот од вас на Интервјуто? 

• Пред сé дали имате способности за извршување на работата
• Вештини (барано искуство)
• Степен на образование 
• Способности
• Редовност на работа 
• Блиска терминологија која се однесува на вашата работа
• Поставување на прашања од кои се гледа вашето познавање 

на работата
• Да ги прифатите колегите 
• Да го почитувате мислењето на шефот 
• Оддавате впечаток дека ја сакате работата
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НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ!!!

ПОДГОТОВКА
• Распрашајте се за организацијата која го објавила 

огласот
• Дознајте повеќе за работното место каде што се 

пријавувате
• Размислете за своите квалификации за работното место
• Подгответе ја својата биографија
• Размислете за одговорите на прашањата
• Вежбајте го интервјуто со пријател

КАКО ДА ИЗГЛЕДАТЕ
• Бидете уредно, чисто и пристојно облечени
• Немојте да џвакате мастика или да пушете

ШТО ДА ЗЕМЕТЕ ЗА НА ИНТЕРВЈУТО
• Лична карта
• Нотес и пенкало
• Биографијата
• Адресите и препораките од менторите и 

соработниците
• Примери од вашите претходни работи

НА САМОТО ИНТЕРВЈУ
• Дојдете на интервјуто пред закажаното време
• Запаметете го името на соговорникот и поздравете се 

со него/неа
• На прашањата одговарајте кратко, брзо, сигурно и 

подготвено
• Соработувајте
• Прашајте за типот на работа и организацијата
• Заблагодарете му се на соговорникот

ТЕСТИРАЊЕ
• Внимателно слушнете ги упатствата
• Внимателно прочитајте го секое од прашањата
• Пишувајте читливо и уредно
• Внимавајте на времето
• Не препишувајте
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Пoлио Плус – движење против хендикеп  
             
МИСИЈА
Полио Плус е граѓанска организација на лица со и без хендикеп 
која работи на суштинско поврзување и целосно остварување на 
основните човекови права и слободи на лицата со хендикеп. 
Нашата мисија е јакнење на самодовербата на лицата со хендикеп и 
креирање на општество со еднакви можности за сите. 
“Полио Плус не патува сам”. Нашата мисија ја остваруваме заедно 
со другите чинители во општеството.
КОНТАКТ
ПОЛИО ПЛУС 
Тел / факс: ++ 389 2 2400 544
Адреса: Бул. Авној, бр. 64 локал 2, 1000 Скопје, Македонија
е-пошта: polioplus@polioplus.org.mk

ЛиНК- Мостар  
                                          
МИСИЈА 
Линк е Асоцијација на претприемачи и сервисен центар кои 
имаат тенденција да бидат двигатели на локалниот економски 
развој и преку здружението да ги  застапуваат интересите на 
претпријатијата и претприемачите, како и нуди квалификувани 
услуги. Линк поддржува постоечките и новите бизниси.
КОНТАКТ
Тел / факс: +387 36580-151
Адреса: Бул. Национална револуција, бр. 55, 88000 Мостар, Босна 
и Херцеговина
е-пошта: info@linkmostar.org


