


ВОДИЧ ЗА 
БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА 

Лицата со хендикеп имаат право на работа и вработување, 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. Ситуација во која сите се во загуба, и лицат со хендикеп, и 
работодавците, но и државата која не може да ги искористи средствата 
кои во форма на даноци ги плаќаат сите вработени граѓани.

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. 

Преку серија на активности кои опфаќаат анализа на тековното 
законодавство и неговото спроведување, идентификување на пилот 
група на лица со хендикеп и креирање на мулти-дисциплинарен тим 
на експерти за изработка на Индвидуални Професионални Планови, 
поттикнување на лицата со хендикеп и компаниите да се обезбеди 
одржливост при вработувањето на отворениот пазар на трудот 
вклучените страни, лицата со хендикеп и нивните претставници, 
организациите на лицат со хендикеп, приватни компании и национални 
и локални власти имаат можност да ги надоградат своите знаења за 
правата кои ги имаат при вработувањето и соодветните мерки кои се 
нудат од страна на Р. Македонија. 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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Кој е третиот по големина пазaр во Македонија? Одговорот може 
да Ве изненади. Тоа не е одредена раса, пол или возрасна група. Тоа 
се луѓето со хендикеп. Големината на оваа популација ги надминува 
сите малцинства. Ако на таа група ги додадеме и нивните семејства, 
пријатели и соработници се  добиваат преку 300,000 луѓе со куповна 
моќ.

Вработените со хендикеп може да им помогнат на претпријатијата 
да ги разберат и да ги задоволат потребите на оваа важна и 
проширена база на клиенти. Истражувањата покажуваат дека 
потрошувачите со и без хендикеп ги фаворизираат бизнисите што 
вработуваат лица со хендикеп и дека лицата со хендикеп можат да го 
обезбедат вашиот бизнис со флексибилно, иновативно размислување 
кое е потребно за натпреварувачкиот дух во 21 век.

Бизнис стратегиите кои вклучуваат и имаат политики и практики за 
вработување, регрутирање, ангажирање, задржување и напредување 
на квалификувани лица со хендикеп се поуспешни. Тоа во основа 
е алатка за работодавците кои сакаат нивните работни места да  се 
навистина разновидни и инклузивни. И тоа е важна алатка, особено 
за работодавачите кои сакаат да бидат успешни во денешниот 
разновиден и глобален пазар.

Насоките кои се наоѓаат во овој документ се однесуваат на бизнис 
компаниите кои сакаат да го развијат својот бизнис со вработување на 
лица со хендикеп. 
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ГЛАВА I

ПРЕДНОСТИ ПРИ 
ВРАБОТУВАЊЕ НА 
ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

Предности при вработување 
на лица со хендикеп

I

Еднаквоста на можностите за 
вработување може да се постигне 
преку обезбедување на средина 
без бариери вклучувајќи ефикасно 
разумно прилагодување и инклузивен 
пристап при раководењето со бизнис 
компанијата, кои би требало да се 
стремат да бидат доста отворени и да 
нема предрасуди кон работниците.

 Бизнис заедницата заедно со 
организациите на лицата со хендикеп 
и Владите треба да го предводат 
патот за инклузивно вработување, 
преку подобрување на практиките 
за вработување како и и развивање 
на јасни стратегии за лицата со 
хендикеп, како вработени на пазарот 
на трудот.

Обезбедувањето на вработување 
за лицата со хендикеп и нивно 
вклучување во отворениот пазар на 
трудот не е само за да се даде некому 
работа, туку целта е да се поддржат 
лицата со хендикеп, како и останатите 
луѓе да ги постигнат своите цели во 
животот. 

1.1 ДЕФИНИЦИИ 

Конвенцијата за правата на лицата 
со хендикеп посочува дека феноменот 
хендикеп има равојна и динамична 
форма која трпи повремени 
прилагодувања со текот на времето 
без разлика на различните социо-
економски моменти во општеството. 

Со други зборови, како се развива 
општеството така може да се појават 
нови форми на хендикеп и во себе да 
вклучат и други лица или да исклучат 
во зависност од нивниот развој.

Во нашето секојдневие честопати 
се прави поистоветување на болеста 
со состојбата на хендикиеп. Она кое 
што е од големо значење, а е уредено 
и со Конвенцијата за правата на 
лицата со хендикеп е големата 
линија поставена помеѓу болеста, 
здравјето на луѓето и состојбата 
на хендикеп. Не секоја болест е 
состојба на хендикеп. Болеста како 

крајна последица може да води до 
состојба на хендикеп, но сé додека е 
во таа форма, лицето нема хендикеп.  

Според Конвенцијата, лица со 
хендикеп се оние лица кои имаат 
долготрајни физички, ментални, 
интелектуални или сетилни 
нарушувања кои во интеракција 
со различни бариери / перцепции 

ФЕНОМЕНОТ ХЕНДИКЕП Е КУРШЛУС ПОМЕЃУ 
ЧОВЕКОТ СО ХЕНДИКЕП И ОПШТЕСТВОТО, НАРУШЕНА 

КОМУНИКАЦИЈА ПОМЕЃУ ЧОВЕКОТ СО ХЕНДИКЕП И 
ОПШТЕСТВОТО ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВИТЕ 

ПРАВА НА ЧОВЕКОТ СО ХЕНДИКЕП. 
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може да ја спречат нивната целосна и 
ефикасна застапеност во општеството 
на еднаква основа како и другите.

1.2   ПРЕДНОСТ / БЕНЕФИТ 
ОД ВКЛУЧУВАЊЕ НА 

ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП ВО 
ОТВОРЕНИОТ ПАЗАР НА 

ТРУД

Дали прашањето на хендикеп 
е деловно прашање? Апсолутно, 
да. Вработените и клиентите со 
хендикеп претставуваат и нудат 
значајна можност за бизнисот. 
Всушност, повеќе од 250 000 
граѓани со хендикеп во државата се 
со хендикеп, од кои 70% се работно 
способни.

Како бизнис компанија имате 
обврска да обезбедете средина во 
која ќе ги прифатите и вклучите 
лицата со хендикеп на инклузивен и 
пристапен начин.

Привлекување и задржување на 
вработени или идни работници 

Бизнис компаниите кога ги прават 
своите процеси и работни места 
за лицата со хендикеп во исто 
време обезбедуваат можност сите 
нивни вработени и потенцијални 
работници да се пријават и вклучат 
со можност да ги прикажат своите 
најдобри вештини, квалификации и 
искуство. 

Самата инклузивна средина создава 
можности за бизнис компанијата да 
ги задржи своите вработени, кои пак 
во исто време се спремни да бидат 
попродуктивни и попосветени во 
работната средина. 

Градење на добра репутација и 
имиџ во средината  

Голем број на студии посочуваат 
дека вработените и клиентите, како 
и потрошувачите се полојални кон 
компаниите кои во својата визија и 
план ја ценат различноста. Притоа 
и со вклучувањето на граѓаните со 
хендикеп, организациите покажуваат 
дека нивната работна средина ја 
одразува и ја исцртува заедницата 
како целина. Имено, во светот 
вклученоста на лицата со хендикеп 
се повеќе се смета како предност и 
се зема предвид при склучувањето 
на различни договори или тендери 
со државата. 

Подобрување на маркетинг 
стратегијата на организацијата 
и проширување на клиентите на 

пазарот 

Работникот со хендикеп може да 
ѝ помогне на вашата организација 
да разбере и осознае што и какви 
производи се неопходни на 
заедницата со хендикеп. А  тоа 
истовремено, ќе ви даде и предност 
пред конкуренцијата. 

Предности при вработување 
на лица со хендикеп

I Предности при вработување 
на лица со хендикеп

I

Почитување на правата 

Како бизнис компанија од големо 
значење е да ги препознаете и да 
ги почитувате правата на лицата со 
хендикеп. НЕ ТРЕБА ДА БИДЕТЕ 
загрижени ОД ПОМИСЛАТА дека 
трошоците за вработување на 
лице со хендикеп ќе бидат големи. 
Истражувањата покажуваат дека 
вработувањето на лицата со хендикеп 
не чини повеќе од вработување 
на кое било лице без хендикеп. 
Дополнително, државата обезбедува 
финансиска поддршка за бизнис 
компаниите кои ќе вработат лице со 
хендикеп. 

Вработените со хендикеп се:

• Продуктивни – доколку се 
поставени на вистинското 
работно место можат и знаат да 
бидат многу продуктивни, но и 
да влијаат на другите вработени.

• Промоција и развој на 
бизнисот - Лицата со хендикеп 
воспоставуваат силни врски со 
клиентите. Тие го поттикнуваат 
моралот и лојалноста на 
персоналот, помагајќи да се 
создаде инклузивна работна 
сила. Тимската работа е 
подобрена. Реалните заштеди на 
трошоците се остваруваат преку 
помали трошоци за вклучување, 
адаптирање и преквалификација. 
Вработувањето на лицата 

со хендикеп придонесува за 
вкупната разновидност на 
организацијата и придонесува 
кон подигнување на имиџот 
на компанијата, како  меѓу 
вработените, во заедницата и кај 
самите потрошувачи и клиенти.

Пристапни и достапни прозиводи 
и услуги – вклучувањето на лицата 
со хендикеп ќе ви овозможи 
производите и услугите кои ги нудите 
да бидат отворени и пристапни за 
сите, проширувајќи го вашиот пазар 
и бројот на потрошувачи на вашите 
производи. 
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ГЛАВА II

ИНКЛУЗИВНА 
ДЕЛОВНА КУЛТУРА

Инклузивна деловна култура II

Посветеноста на сите нивоа на една 
организација е од клучно значење за 
создавање и одржување на разновидна 
и инклузивна работна средина. 
Воспоставувањето на инклузивна 
бизнис култура започнува со лидерство 
на највисоко ниво, вклучувајќи ги 
и директорите, нивните тимови и 
одбори на директори. 

Раководителите и супервизорите 
од средно ниво, а особено кадрите 
за човечки ресурси и другиот 
персонал вклучени во донесувањето 
одлуки исто така, мора да ја 
разберат улогата што ја играат при 
олеснувањето на инклузивна средина. 
Конечно, пренесување кон целта на 
компанијата за инклузивно работно 
место на вработените на сите нивоа 
во организацијата и укажување на 
тоа што можат да направат за да им 
помогнат, исто така се исклучително 
важни.

Раководителите на една компанија 
можат да прифатат и постават 
соопштенија за посветеност и 
намера поврзани со регрутирањето, 
вработувањето, задржувањето и 
унапредувањето на квалификувани 
лица со хендикеп. 

Успешните пристапи кај големите 
и малите бизнис во оваа област 
вклучуваат:

1. Развивање и соопштување 
на изјави за политики и други 
соопштенија за посветеноста на 
компанијата за вклучување на 
работниците со хендикеп. 

2. Воспоставување на тим на 
ниво на претпријатие кое се 
состои од директори, менаџери и 
вработени со хендикеп за поддршка 
и унапредување на регрутирањето, 
вработувањето, задржувањето 
и унапредувањето на лицата со 
хендикеп.

3. Креирање (и објавување) 
на бизнис за вработување на 
квалификувани лица со хендикеп 
(на пример, комуникацијата со 
менаџерите, работодавачите, итн. во 
смисла на враќање на инвестицијата 
и директни и индиректни бенефиции 
за компанијата и нејзините вработени, 
нагласувајќи дека зголемувањето на 
различноста преку вработување на 
лица со хендикеп опфаќа промена 
на демографијата на работната сила, 
подобрување на продуктивноста 

и намалување на трошоците како 
и подобрување на задржувањето 
и унапредувањето на самите вра-
ботени).

4. Вклучување на прашањето на 
хендикеп како дел од сите политики 
и активности на компанијата за 
разновидност. Ова вклучува ко-
ристење на зборовите “хендикеп” 
и “лица со хендикеп” во изјавите 
кои ги дефинираат политиките 
на компанијата, поканувајќи 
ги организациите за лицата со 
хендикеп и самите лица со хендикеп 
на настаните на компанијата и 
признавајќи дека лицата со хендикеп 
се дел од другите различни заедници 
на компанијата. 

5. Потврдување во изјавите 
дека компанијата е посветена 
кон промовирање на еднаквите 
можности за вработување на лицата 
со хендикеп и е подготвена за 
преземање на афирмативни чекори 
за вработување, задржување и 
унапредување на квалификувани 
лица со хендикеп на сите нивоа.

6. Поттикнување на работниците 
со хендикеп и другите вработени 
да ги идентификуваат бариерите, а 
исто така и да обезбедат механизми 
на доверливост со што би им 
овозможиле на лицата / работници со 
хендикеп информациите поврзани со 
прашањето на хендикепот да останат 
и анонимни и доверливи.

7. Воспоставување на генерална 
политика за обезбедување флекси-
билност и пристапно работното 
место за сите кандидати и вработени, 
со и без хендикеп, вклучувајќи 
го и користењето на опциите 
за телекомуникации, доколку е 
соодветно и прилагодено.

2.1 Вработување 
(и задржување) на 

НАЈДОБРИТЕ: политика на 
човекови ресурси 

Од големо значење е компаниите 
да ги разгледаат нивните процеси за 
вработување на персонал, стандардите 
за квалификации и описите на работни 
места (вклучувајќи ги и основните 
функции за секоја една позиција). 

Тоа е со цел да можат истите 
полесно да утврдат дали нивните 
постоечки политики и стандарди 
го олеснуваат или го попречуваат 
вработувањето и унапредувањето на 
лицата / работници со хендикеп.  

Примери за кадровски процеси 
кои се докажани како успешни 
вклучуваат:

1. Усвојување на политика која 
дозволува барателите да се пријават 
доброволно и покрај тоа што се 
со хендикеп. Компанијата може 
да има дефинирано и политика за 
преземање на афирмативна акција за 
ангажирање на лицата со хендикеп 
во работните процеси. Тоа може да 
биде доброволно или наметнато со 
закон од страна на државата.
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2. Посочување во огласите 
за работа дека компанијата ги 
поттикнува апликациите добиени 
од страна на лицата со хендикеп. 
Најавата може да вклучува и 
универзален пристапен симбол со 
акцент дека компанијата е отворена 
и за лицата со хендикеп.

3. Компанијата ги зема предвид 
и прилагодувањата за апликантите 
со хендикеп за сите расположливи 
позиции за кои може да се 
квалификуваат, кога позицијата (ите) 
за која аплицира е недостапна.

4. Усвојување на политика за 
вработување / промоција во која 
хендикепот е меѓу позитивните 
фактори за избор или која обезбедува 
приоритет за разгледување на 
апликациите од страна на лицата со 
хендикеп.

5. Обезбедување на услови за 
спроведување на интервју за работа 
со лицата со хендикеп како начин за 
идентификување на потенцијални 
кандидати за тековни или идни 
работни места.

6. Усвојување на внатрешни 
иницијативи и процедури за врабо-
тување и комуникација со лица со 
хендикеп. Ова може да вклучува 
преглед со цел да се идентификуваат 
квалификуваните работници со 
хендикеп, трансфери на други 
работни места. 

7. Обезбедување на можности за 
обука, вклучително и програми за 

доквалификација, обука на работ-
ното место или напредни обуки за 
преквалификација и унапредување 
на работното место. 

8. Обезбедување обука за раково-
дители, менаџери и вработени во 
врска со стратегиите, политиките, 
флексибилноста на работната сила, 
прилагодувањето на работните 
задачи (реструктуирање на работ-
ното место, делење на работни 
места, како и создавање на работни 
места).

9. Овозможување на услови 
за стажирање, менторство и 
вработување, програми за студенти и 
дипломирани студенти со хендикеп.

10. Развивање планови за 
управување и раководење во вон-
редни состојби кои ќе излезат во 
пресрет на вработените со хендикеп. 
На пример, развивање на итни 
практични упатства за менаџери и 
вработени за планирање на случаи на 
работното место кои ќе ги решаваат 
прашањата како што се комуникација 
и дистрибуција на планот, 
одговорностите на работодавачот, 
одговорностите на првиот одговор, 
самоопределувањето на вработените 
и стратегиите за известување за итни 
случаи.

11. Преглед на политиките за 
човекови ресурси и нивна импле-
ментација на годишна основа и 
правење неопходни модификации 
или подобрувања, кога е соодветно.

2.2 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ПОГОЛЕМА 

ПРОДУКТИВНОСТ 
Некои лица со хендикеп може 

да имаат потреба од “разумно 
прилагодување” за да ги извршуваат 
основните функции на работното 
место. 

“Разумно прилагодување” е поз-
нато и како задача да се напра-ви 
прилагодување, разумни корек-ции, 
адаптации или мерки или ефек-
тивни или соодветни / пригодни 
модификации. Да му се овозможи на 
лицето “разумно  прилагодување” значи 
на пример, да се прилагоди работното 
опкружување, системот на школување, 
капацитетите од здравствената грижа 
или транспортните услуги со цел 
да се отстранат бариерите што го 
попречуваат лицето со хендикеп 
да учествува во активностите или 
во добивање на услуги исто како 
останатите. 

Во случај на вработување може да 
подразбира и физичка промена на 
условите, набавка или модификација 
на опремата, обезбедување читач или 
толкувач или пак соодветна обука 
или надгледување, прилагодување 
на пробните или процедурите за 
проценка, промена на стандардните 
работни часови или пренесување на 
друго лице на некои должности што 
произлегуваат од работното место 
(позицијата).

Од големо значење е компаните 
да ги разгледаат процедурите и 
административните механизми што 
ги користат за да обезбедат ефектив-
но и ефикасно спроведување на 
прилагодувањето. Примери за 
успешни стратегии и практики 
поврзани со разумно сместување 
вклучуваат:

1. Развивање, спроведување и кому-
ницирање на постапки за обработка на 
барањата за разумно прилагодување.

2. Воспоставување на админи-
стративен механизам за мини-
мизирање на трошоците за прила-
годување. 

3. Воспоставување на админи-
стративен механизам на експертиза 
(назначување конкретно лице и / 
или воспоставување одделение) за 
проценка и обезбедување разумно 
прилагодување (вклучувајќи 
асистивна / помошна технологија) 
за да се обезбеди ефективност и 
ефикасност на разумниот процес на 
прилагодување.

4. Обезбедување на обука за рако-
водители, менаџери и персоналот за 
нови стратегии како и воведување на 
помошни асистивни технологии. 

5. Креирање на електронски систем 
за следење со цел да се документира 
нивната успешна употреба.
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2.3 ОТВОРЕНОСТ И 
РЕГРУТАЦИЈА

Промовирање на придонесот кој 
што луѓето со хендикеп го даваат при 

вработувањето во бизнис компанијата 
и пошироко во нашето општество, 
помага да се демистифицираат по-
грешните перцепции за лицата со 
хендикеп. 

Инклузивна деловна култура II

2.3.1 Каде можам да најдам 
квалификувани апликанти со 

хендикеп? 

Компаниите изразија загриженост 
дека една од најголемите препреки 
со кои се соочуваат во врска 
со ангажирањето на лица со 
хендикеп е неможноста да се 
најдат квалификувани кандидати. 
Усвојувањето на ефективни страте-
гии за вработување е од суштинско 
значење за да се осигури дека 
вашата работна сила вклучува 
квалификувани лица со хендикеп.

За ефикасно регрутирање на 
квалификувани апликанти со 
хендикеп, вашата компанија ќе 
треба да развие односи со различни 
извори. Таквите односи може да 
се формираат преку формални 
партнерства (на пример, кога се 
потпишани договори со кои се 
формализираат очекувањата од двете 
страни) или неформални интеракции 
(на пример, средби, размена на 
информации за контакт и кадровски 
потреби, како и тековни контакти во 
врска со отворањето работни места 
и кандидатите). Инвестицијата ќе 
биде добра и исплатлива, а  вашата 
компанија не само што ќе обезбеди 
пристап до талент кој што вообичаено 
се занемарува, туку исто така ќе 
има корист од други поддршки кои 
можат да помогнат во ефективно 
интегрирање на кандидатите за работа 
со хендикеп во вашата работна сила. 

Некои насоки се наведени подолу.

Извори за регрутирање:

1. Агенцијата за вработување;

2. Образовни институции, вклу-
чително и факултетите од 
заедницата, универзитети и 
други образовни институции, 
вклучувајќи ги оние кои нудат 
програми за лица со хендикеп; 

3. Организациите на и за лицата со 
хендикеп; 

4. Приватни извори на регрутирање, 
вклучувајќи професионални 
организации, консултантски 
услуги и компании кои имаат 
експерти по прашањето на 
хендикеп.

2.3.2 Стратегија за регрутирање 

Стратегиите и чекорите кои можат 
да се преземат за привлекување и 
регрутирање на квалификувани лица 
со хендикеп вклучуваат:

1. Одржување на формални и 
неформални средби по можност 
во просториите на компанијата 
со претставници од изворите 
за регрутирање. Самите средби 
може да  вклучуваат посети на 
компаниите, објаснувања за 
тековните и идните работни 
места и описи на позициите, 
објаснувања за процесот на 
селекција на компанијата 
и опис на можностите за 
формализирање на договорите 
итн.
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2. Донесување на програма за 
обука за тоа како и зошто да се 
вработи лица со хендикеп.

3. Користење на пристапни 
електронски апликации и места 
за регрутирање и социјално 
вмрежување, така што лицата 
со хендикеп кои бараат работа 
можат да научат за компанијата 
и нејзините иницијативи.

4. Објавување огласи за работни 
места на пристапен и достапен 
начин, на интернет, во печатени 
те медиуми, во Агенцијата 
за врабо-тување како и кај 
организациите на лица со 
хендикеп. 

5. Учество на саеми за кариера и 
работа насочени кон поединци 
со хендикеп, вклучувајќи и 
ветерани со хендикеп.

6. Вклучување на лицата со 
хендикеп во тимовите на 
компанијата одговорни за 
регрутирање на нови вработени.

7. Обезбедување на програми 
за менторство, стажирање и 
програми за работно искуство, 
летни програми, денови за 
кариера, итн. 

8. Развивање на специфични 
и насочени стратегии за 
регрутирање, ангажирање 
и интегрирање на лица со 

хендикеп, вклучувајќи ги и 
вработените кои имаат намалена 
работна способност, нивно вра-
ќање и спроведување на обука 
внатре во компанијата. 

Подготовка на вашата 
организација 

Подготвувањето на вашата органи-
зација за прифаќање на вработените 
со хендикеп е важен елемент за 
создавање на инклузивна средина. 
Компаниите мора да обезбедат 
вклучување на лицата со хендикеп и 
истото да биде стратешки поврзано 
со процесите на деловно планирање 
и организациските вредности. 
На тој начин и компаниите ќе ја 
демонстрираат оваа заложба преку 
сите свои  активности.
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2.3.3 Проценување на успехот

Следниве стратегии и практики се 
покажаа како корисни во оценувањето 
на успехот на напорите за вработување 
и регрутирање:

1. Преглед на теренските актив-
ности и напорите за регрутирање кои 
компанијата ги презела претходната 
година за да ја оцени нивната 
ефикасност во идентификувањето 
и регрутирањето на квалификувани 
лица со хендикеп.

2. Документирање на секоја 
евалуација, вклучувајќи ги и 
критериумите кои што се користат 
и заклучоците на компанијата за тоа 
дали секој напор бил ефикасен.

3. Идентификување и 
имплементирање на алтернативни 
стратегии, доколку компанијата 
согледа дека постоечките напори  не 
се ефикасни при идентификувањето 
и регрутирањето на квалификувани 
лица со хендикеп.

2.4 КОМУНИКАЦИЈА
2.4.1 Надворешни комуникација

За компанијата да ја зголеми 
способноста да привлече лица со 
хендикеп, важно е да ја пренесе 
и прикаже својата отвореност 
за вработување на поединци со 
хендикеп и дека има инклузивно 
работно опкружување за јавноста, 
вклучувајќи ги сите нејзини процеси, 
од подизведувачите до продавачите. 

Kако што е важно да се биде свесен за 
соодветните начини на комуникација 
за нешта кои се поврзани со хендикеп, 
исто така е важно да се биде свесен 
за најдобрите начини да се поддржи 
работник со хендикеп, ако тој се 
соочува со комуникациска бариера 
како резултат на неговиот хендикеп.

Примери за успешни надворешни 
комуникациски стратегии и практики 
вклучуваат:

1. Вклучување на лицата со 
хендикеп како и останите 
вработени во рекламите на 
самата компанија, како и 
промотивните материјали на 
компанијата. 

2. Спонзорирање и учество 
на саемите за вработување 
наменети за лицата со хендикеп 
кои бараат работа.

3. Информирање на организациите 
за хендикеп за деновите на 
кариера, менторски програми 
и активности поврзани со 
компанијата.

4. Испраќање на информации 
за релевантните политики и 
приоритети на компанијата до 
подизведувачите, добавувачите 
барајќи ја нивна поддршка и 
кога тоа е изводливо, да се бара 
договорно дејствување.

5. Комуницирање со претставници 
на синдикатите, особено 

Инклузивна деловна култураII Инклузивна деловна култура II

со синдикатите на лица со 
хендикеп и / или претставници 
на вработените за да ги 
информираат за политиките 
на компанијата и да бараат 
соработка.

6. Објавување на намерите 
на компанијата во однос на 
вклучување и применување 
на институтот разумно 
прилагодување, како и за 
активностите кои се насочени 
за стажирање, менторство и 
обезбедување на пристапни 
информации.

2.4.2 Внатрешни комуникации

Силните стратегии за надворешна 
комуникација и иницијативите за 
регрутирање ќе бидат поефикасни 
ако се придружени со внатрешна 
поддршка на самиот персонал и се 
разбрани и прифатени од страна на 
соработниците, од кои, некои можеби 
имале само ограничен контакт со 
лицата со хендикеп. 

Внатрешната комуникација и 
другите стратегии насочени кон 
менаџерите, супервизорите и 
соработниците можат да поттикнат 
свест, прифаќање и поддршка 
меѓу сите нивоа во рамките на 
компанијата. Примери за успешни 
внатрешни комуникациски стратегии 
и практики вклучуваат:

1. Организирање на состаноци, 
воспоставување на програми 
за обука на раководители, 
менаџери, надзорни лица, 
претставници на синдикатите 
и претставници на вработените 
за да се пренесе посветеноста 
на компанијата и нејзиното 
раководство при поттикнување 
на инклузивна корпоративна 
култура и работна средина.

2. Вклучување на промотивни 
слики на вработени со хендикеп 
во прирачниците за вработените 
и други внатрешни публикации 
со фотографии на вработените.

3. Обезбедување и осигурување 
дека лицата со хендикеп се 
застапени во органите на 
одлучување на компанијата, 
вклучувајќи го и одборот на 
директори.

4. Вклучување на политиките по 
прашањето на хендикеп во однос 
на внатрешните комуникации 
и ширење на информациите 
во стратегиите и упатството за 
вработените.

2.5 ДОСТАПНИ 
ИНФОРМАЦИИ И 

КОМУНИКАЦИСКИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Развојот, набавките, закупот, 
одржувањето и користењето на 
информатичката и комуникациската 
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технологија (ИКТ) се централни за 
бизнисите од 21 век. Интернетот 
драматично го промени начинот 
на кој бизнис компаниите ја 
извршуваат работата и начинот 
на кој комуницираат со јавноста, 
вклучувајќи го и начинот на кој 
поединците аплицираат за работа. 
Понатаму, деловната употреба на 
интернетот, електронската пошта 
и социјалните медиуми дра-
матично го менува начинот на кој 
бизнис компаниите ја остваруваат 
комуникацијата, како внатрешно така 
и надворешно.

За целосно учество во работната 
сила, апликантите и вработените 
со хендикеп мора да имаат пристап 
до користење на информациите и 
податоците што се споредливи со 
пристапот и употребата од страна 
на апликантите и вработените без 
хендикеп. На пример, ако системот за 
онлајн апликација не е достапен и не 
се употребува од лица со хендикеп, 
апликантите со хендикеп никогаш 
нема да ја “поминат / преминат 
влезната врата” за аплицирање. 
Откако лицето со хендикеп ќе стане 
дел од тимот, ако не му е обезбедена 
достапна ИКТ и обука, во тој 
случај лицето ќе биде ограничено 
да ги развива вештините, како и да 
стекне дополнителни квалификации 
потребни за да бидат продуктивни 
членови на тимот, но и да напредуваат 
во вработувањето. Заложбата за 

пристапна и употреблива ИКТ е од 
суштинско значење за олеснување 
на можностите за вработување за 
лицата со хендикеп како структурни 
елементи при обезбедување на 
нивниот физички пристап до објекти 
и канцеларии.

Ветувачките деловни практики во 
однос на достапните ИКТ вклучуваат 
развој на сеопфатни стратешки 
акциони планови кои вклучуваат:

Лидерство и тимски пристап

1. Обезбедување лидерство на 
највисоко ниво на компанијата, 
со цел да се олесни “пристапот” 
и да се воспостави пристапна 
ИКТ.

2. Воспоставување мрежа на 
лица одговорни за импле-
ментација (на пример, тим 
за пристапност составен од 
менаџери низ одделенијата, 
вклучувајќи ги и човечките 
ресурси, информатичката и 
комуникациската технологија, 
набавките, образованието 
и обуката, финансиските и 
маркетиншките и организациите 
на лица со хендикеп).

3. Изработка на бизнис случаи за 
да се осигура дека технологијата 
што се користи од страна на 
бизнисот е достапна до најголем 
можен број на кандидати, 
вработени и клиенти.

Проценка на потребите и 
приоритети

1. Земете ги предвид сите 
употребени или понудени ИКТ и 
составете листа на овие платформи, 
уреди и апликации.

2. Пристапете кон оценување на 
пристапноста  преку  тестирање 
на ИКТ апликациите со алатки 
за автоматско тестирање на при-
стапноста и со земање предвид 
на корисничкото искуство на 
апликантите, вработените и кли-
ентите.

 3. Воспоставете процес и 
усвојување на критериуми кои можат 
да се користат за утврдување на 
приоритетите

Формални политики, практики и 
процедури

1. Усвојување на специфични 
технички стандарди за ИКТ 
пристапност и критериуми за 
функционални перформанси во 
однос на софтверските апликации 
и оперативните системи, веб-
базирани интернет апликации, 
телекомуникациски производи, ви-
део и мултимедијални производи 
и автономни затворени производи 
(на пример, копири и печатари), и 
компјутери.

2. Донесување на пристапни 
онлајн апликации кои вклучуваат 
интеграција на веб-страници, алатки 
за објавување и дистрибуција 

на работни места, апликација и 
продолжување на доставувањето, 
комуникација помеѓу апликантите 
и работодавецот, процеси за пре-
барување и избор на кандидати и 
комуникација во врска со понуда за 
работа или одбивање.

Корпоративна инфраструктура

1. Воспоставувањето на јасни 
политики за јавни набавки, 
вклучувајќи ја и политиката 
за ИКТ. Истите треба да бидат 
достапни посочувајќи кои 
стандарди за пристапност се 
применуваат.

2. Спроведување на обука за 
персоналот во фирмата, вклу-
чувајќи ги и програмските 
менаџери, службеници за 
склучување договори и набавки, 
развивачи на софтвери, веб 
програмерите и програмерите 
за видео и мултимедија, 
вклучувајќи персонал за помош 
на персоналот за ИТ.

2.6. ОДГОВОРНОСТ 
И СИСТЕМИ НА 
ПОДОБРУВАЊЕ 

Иако усвојувањето на пишаните 
политики, практики и постапки 
се неопходни за да се зголемат 
можностите за вработување на 
квалификувани лица со хендикеп, 
крајната цел е да се обезбеди нивната 
имплементација. 
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Најдобрите деловни практики 
вклучуваат воспоставување на  систе-
ми за да се обезбеди одговорност и 
постојано подобрување во врска со 
обуката, утврдување мерки за одго-
ворност, воспоставување одговорност 
и постојани механизми за подобрување 
и назначување одговорни лица.

Обука

Честопати, “луѓето не знаат, 
што не знаат”. Од клучно значење 
е компаниите да ги прошират 
можностите за професионален развој 
на вработените во сите оддели и 
одделенија. Посебни примери на 
стратегии и практики во однос на 
обуката кои се покажаа како успешни 
вклучуваат:

1. Обезбедување обука за 
прашањата поврзани со 
хендикепот за целиот персонал, 
особено за оние кои се вклучени 
во процесот на регрутирање, 
вработување, унапредување 
и задржување (на пример, 
разбирање на законските 
барања, етикетирање на лицата 
со хендикеп, стратегии за 
задржување и враќање на работа, 
надминување стереотипи и други 
ставови, процедури за разумно 
прилагодување и програми за 
вработување).

2. Инкорпорирање на обуки за 
прашањата поврзани со хенди-
кеп како редовна и тековна 
компонента во компанијата.

Воспоставување на мерки за 
одговорност

Специфичните стратегии и 
практики кои вашата компанија 
може да ги користи за да го измери 
својот напредок кон создавање 
на инклузивно работно место 
вклучуваат утврдување на годишни 
цели и одредници поврзани со:

1. Теренски посети и регрутирање 
(вклучувајќи квоти) на лицата 
со хендикеп; 

2. Вработување, задржување и 
унапредување на лицата со 
хендикеп и

3. Поддржани едукативни, тренинг, 
рекреативни и социјални 
активности кои вклучуваат и / 
или се фокусираат на прашањата 
на хендикеп. 

Воспоставување на 
континуирани механизми за 

подобрување

Потребни се механизми за 
одговорност и континуирано подо-
брување со цел да се утврди дали 
сегашните политики, практики 
и процедури се ефективни и 
дали компанијата напредува во 
унапредување на можностите за 
вработување на лицата со хендикеп. 

Примери за стратегии и практики во 
врска со одговорноста и постојаните 
механизми за подобрување кои се 
покажаа како успешни се:

1. Преглед на сите годишни актив-
ности поврзани со вработување, 
вклучувајќи:

• Постапки за објавување, 
регрутирање, рекламирање и 
постапката за прием на работно 
место, вклучувајќи и тестирање;

• Вработување, унапредување, 
надградување, доделување на 
мандат и отпуштања;

• Стапки на плати и сите други 
форми на компензација, 
вклучувајќи ги дополнителните 
бенефиции;

• Работни задачи, класификации 
на работни места, описи на 
работните места и листи за 
стаж;

• Обука и присуство на стручни 
средби и конференции и

• Сите други услови за 
вработување.

2. Спроведување на годишни 
самооценувања, вклучувајќи и 
идентификување на трендови и / 
или прашања кои имаат потреба од 
поголемо внимание, како што се:

• Следење на информации 
во врска со обезбедување 
на разумно прилагодување 
кое може да се искористи за 
проценка на ефективноста 
на капацитетот на фирмата и 
процесот на извршување на 
работата;

• Следење на податоци во врска 
со застапеноста на лицата со 
хендикеп во работната сила 
за да се утврдат трендовите, 
вклучувајќи ја и ефикасноста на 
вработувањето, задржувањето и 
иницијативите за унапредување 
и

• Воспоставување на систем за 
следење на жалбите за да се 
идентификуваат областите кои 
имаат потреба од системски 
подобрувања.

3. Барање за придонес од 
вработените со хендикеп во врска 
со имплементација на политиките 
и стратешките планови користејќи 
анкети за вработените, фокус групи, 
дискусии со ресурси и советодавни 
групи на вработени.

4. Врз основа на овие 
прегледи и проценки, треба да се 
развијат стратешки планови кои 
вклучуваат проактивни чекори 
и имплементација на конкретни 
активности неопходни за решавање 
на забележаните недостатоци. 

Назначување на одговорни лица

Назначувањето на одговорни лица 
е од клучно значење за подобрување 
и обезбедување на спроведувањето 
на политиките и практиките за 
вработување на лицата со хендикеп. 
Посебни примери на стратегии 
и практики кои се покажаа како 
успешни вклучуваат:
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1. Доделување и дефинирање 
на обемот на одговорност за 
спроведување на конкретни по-
единци.

2. Идентификување  на одговорно-
то лице (и) во внатрешните и во 
надворешните комуникации.

3. Обезбедување на поддршка од 
високите органи во компанијата 
и  менаџерите (вклучувајќи го 
и одговорното лице за буџет) и 
доколку е соодветно, формирање 
на персонал за управување со 
имплементација на политиките.

4. Објаснување на менаџерите и 
на супервизорите како ќе бидат 
оценети елементите вклучени 
во нивните планови поврзани со 
регрутирањето, вработувањето, 
унапредувањето и задржувањето 
на лицата со хендикеп.

Обезбедувањето на можности за 
вработување и развој е од клучно 
значење за создавање можности за 
вклучување на лицата со хендикеп 
како работници како и за создавање на 
услови за идните можности за кариера 
на лицата со хендикеп. Компаниите 
и јавните власти се обврзани да 
обезбедат развојни можности кои 
најдобро ги задоволуваат потребите 
на вработените со хендикеп со тоа 
што отворениот пазар ќе стане 
поатрактивен за сите лица со 
хендикеп.
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ГЛАВА III

ЗАКОНСКА 
РЕГУЛАТИВА

3.1 ЗАКОН ЗА РАБОТНИ 
ОДНОСИ

Со Закон за работни односи се 
уредуваат работните односи меѓу 
работниците и работодавците кои 
се воспоставуваат со склучување на 
договор за вработување. Треба да 
се напомене дека законот не прави 
разлика помеѓу вработените во јавниот 
и приватниот сектор, како и помеѓу 
оние вработени на неопределено и 
определено време.

Законот предвидува дека работникот 
со скратено работно време поради 
инвалидност остварува права од 
задолжителното социјално осигу-
рување како кога би работел со полно 
работно време. 

Мерките на посебна заштита на 
лицата со хендикеп се предвидени во 
согласност со Дел XII Посебна заштита 
од Законот и имаат за цел заштита на 
здравјето на овие лица. Имено, лицата 
со хендикеп се сметаат за специфична 
и ризична група и работодавецот треба 
да го има ова предвид пред доделување 
на работните задачи и при суштинската 
промена на работните услови. 

Дополнително, доколку се утврди 
некој ризик кој не може да се елиминира 
на друг начин, работодавецот е должен 
да изврши промена на условите за 
работа или работните часови или да 
понуди соодветна алтернативна работа 
на работникот со посебен ризик.

Во законот се предвидува дека „[н]а 
работникот инвалид на трудот со право 
на професионална рехабилитација 
по основа на професионална неспо-
собност за работа, работодавецот 
е должен да му обезбеди услови 
за вршење на професионалната 
рехабилитација и да го распореди на 
друга работа со полно работно време“ 
кој се надополнува со нов став кој 
вели, „[н]а работникот кај кој постои 
непосредна опасност од настапување 
на инвалидност, работодавецот е 
должен да му обезбеди распоредување 
на друга соодветна работа и надоместок 
на плата во висина на разликата меѓу 
платата на која работел работникот 
пред распоредувањето и платата на 
новото работно место“.

Законот за работни односи нуди и 
заштита на работниците - родители 
на деца со хендикеп. На пример, 
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во согласност со Законот еден од 
родителите на дете со развојни 
проблеми и посебни образовни 
потреби има право да работи со 
половина од полното работно време, 
а ова скратено работно време ќе се 
смета како полно работно време 
(член 169). Исто така, во согласност 
со членот 137 став 3 од Законот за 
работни односи, inter alia работник 
инвалид со најмалку 60% телесно 
оштетување и работник кој негува 
и чува дете со телесен или душевен 
недостаток има право на уште три 
работни дена годишен одмор.

3.2 ЗАКОНОТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА 
ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 

Законот за вработување на 
инвалидни лица во согласност 
со членот 7 став 2 го предвидува 
соодветното приспособување, 
исто така, наведувајќи дека, при 
вработување на инвалидно лице, 
работодавецот е должен да создаде 
соодветни услови за работење и 
адаптација на работното место во 
зависност од работното место, видот 
и степенот на образованието и видот 
и степеност на инвалидноста на 
инвалидното лице кое се вработува“.

Законодавецот преку Правилник 
за критериумите и начинот на 
доделување на неповратни средства 
од Посебниот фонд за подобрување на 
условите за вработување и работење 

на инвалидни лица прецизира каква 
адаптација треба да изврши на 
работното место. 

Според Правилникот, адаптацијата 
опфаќа адаптирање како на работните 
и помошните простории така и на 
опремата, средствата за работа, 
уредите и другите технички средства 
за работа. Добро е што покрај 
обврската за соодветно адаптирање 
истиот предвидел и финансиски 
средства кои се обезбедуваат од 
посебен фонд за подобрување на 
условите за вработување и работење 
на лицата со хендикеп. За да може 
едно лице да побара соодветно 
приспособување истото треба да 
биде вработено во приватниот сектор 
и да му биде признато постоењето на  
хендикеп во согласност со законот.    
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Најчести разумни приспособувања се:

• Одобрување вработениот со 
хендикеп да има мала флексибилност 
во неговите работни часови, на 
пример, скратено работно време 
или флексибилност при доаѓање и 
заминување од работа;

• Префрлување на вработениот со 
хендикеп во друга канцеларија или 
место поблиску до неговиот дом или 
на приземје или можност да работи 
од дома;

• Преместување на канцеларискиот 
мебел, проширување на влезот или 
обезбедување рампа за да може 
лице во инвалидска количка или 
она кое користи помагало за одење, 
безбедно и комотно да стаса до 
работното место;

• Редистрибуција на некои незна-
чителни задачи (на пример, 
незадолжителни задачи) кои лицето 
со хендикеп тешко ги извршува, на 
друг член од тимот;

• Одобрување на периоди во текот на 
работното време за рехабилитација 
на лицето, третман или процена 
(на пример, договорени сесии за 
физиотерапија или психотерапија) ;

• Обезбедување на дополнителна 
обука, менторирање, надгледување/
супервизија и поддршка;

• Набавка или модифицирање на 
опремата (на пример, софтвер за 
гласовно активирање – за лице 
со оштетен вид или телефон со 
појачувач на звукот – за лица со 
оштетен слух, како и магнетофон 
за оние кои имаат потешкотии при 
фаќањето белешки) ;

• Промена на тестовите и прашањата 
за интервју за работа;

• Обезбедување на толкувачи на 
гестовен јазик за лица со оштетен 
слух или читачи кои ќе му читаат на 
лице со оштетен вид или на некој со 
потешкотии во учењето;

• Промена на дисциплинските и 
жалбените процедури и постапки.
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Дополнителни информации

Постојат многу други видови разумни 
приспособувања за вработениот со 
хендикеп. Понекогаш ќе биде потребна 
комбинација од неколку приспособувања.

Поголемиот број приспособувања не се 
скапи, а за многу дури не се ни потребни 
средства. 

Средствата за финансирањето, од-
носно покривањето на трошоците 
за соодветното приспособувања 
им се ставени на располагање на 
квалификуваните работодавци преку 
Посебниот фонд за вработување на лица 
со хендикеп.

На многу луѓе со хендикеп воопшто 
не им се потребни приспособувања, 
а оние пак, кои имаат таква потреба, 
генерално, ќе сакаат да ви кажат за видот 
на приспособувањето што би имал ефект 
во нивниот случај.

Како ќе знае работодавецот што е 
соодветно кога прави приспособување?

Што се подразбира под „соодветно“, ќе 
зависи од фактите и околностите за секој 
случај посебно.

Според Законот за спречување и 
заштита од дискриминација, секое 
приспособување се смета за соодветно 
освен ако не предизвикува „неразумен 
трошок“ за работодавецот или 
организацијата. 

Неразумниот трошок може да биде 
во смисла на значителни финансиски 
трошоци, доградба на постојниот објект 

која не е можна според закон или други 
прописи, или пак, такво приспособување 
кое останатите вработени ќе ги стави во 
подредена положба. 

Постојат низа фактори кои треба да 
бидат земени предвид кога проценувате 
дали приспособувањето е соодветно или 
не:

• ефектот на приспособувањето 
треба да му помогне на вработениот 
со хендикеп да ја врши неговата 
работна задача;

• практичност на приспособувањето; 

• паричниот или друг трошок на 
приспособувањето; 

• обемот на финансиските ресурси 
на организацијата и на другите 
извори на финансии;

• обемот на предизвиканите нару-
шувања;

• обемот на финансиската или друга 
помош од страна на државата за 
преземање на приспособувањето и

• природата на вашите активности 
(бизнисот) и големината на 
организацијата.

Прилог 1: Листа на елементи 
за соодветно приспособување

1. За лица со хендикеп во движењето 
(вклучувајќи и нарушување на 
вештините за движење)

• Рампи;
• Скутери;
• Лифтови / ескалатори покрај 

скалите;
• Автоматско отворање на вратите;
• Приспособени работни единици;
• Модификации на возилата;
• Пристапен тоалет;
• Пристапен лифт;
• Држач за раце (покрај скалите, 

ѕидовите) ;
• Пристапни компјутерски тастатури, 

глувчиња;
• Адаптиран канцелариски мебел или 

опрема;
• Софтвер за препознавање на говор 

и говор во текст.
2. За лица со оштетен слух:
• Hearing loops (озвучување) ;
• Вибрирачки или визуелни аларми;
• Телепринтер; 
• СМС-пораки;
• Зголемени (и печатни) букви;
• Толкувач на гестов јазик;
• Видеофони;
• Титлување (испишување на 

кажаното). 

3. За лица со оштетен вид:

• Зголемување на екранот (на 
пример, Zoomtext) или софтвер за 
читач од екранот (на пример, Jaws);

• Софтвер за зголемување и паметни 
мобилни телефони за лица со 
оштетен вид; 

• Машини и печатачи на Брајова 
азбука;

• Зголемувачи за читање на печатен 
материјал на видеонадзорот;

• Показатели/индикатори за 
површината на тактилното тло;

• Контрастни површини; 
• Брајови или тактилни мапи.
4. За лица со психички растројства / 

заболувања (депресија, шизофренија и 
слично):

• Флексибилни работни договори (на 
пример, работа од дома, скратено 
работно време, промена на термините 
за почнување и завршување на 
работното време);

• Подолги или почестени паузи;
• Обезбедување поделена просторија 

или посебна канцеларија за да се 
намали бучавата / одвраќањето на 
вниманието;

• Поделба на активностите од големи 
проекти во помали задачи;

• Листа на задолженија и листа за 
проверка;

• Редовни средби со надгледувачите/
супервизорите.
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5. За лица со комбиниран хендикеп:

• Асистирање околу меморијата и 
планирањето;

• Картички со задачи;

• Листа на задолженија и листа за 
проверка;

• Софтвер за читач од екранот (на 
пример, Jaws);

• Говор со диктирање на текст;

• Обезбедување вербални упатства / 
инструкции.

6. За лица со комбиниран хендикеп и 
долготрајни или хронични заболувања 
(на пример, дијабетес, мултиплекс 
склероза, синдром на хроничен замор):

• Силни разладувачи (на воздухот);

• Еркондишни;

• Работни единици со приспособување 
на температурата/топлината;

• Модификации на објектот;

• Промени во осветлувањето (на 
пример, зголемување на природното 
осветлување, отфрлање на 
флуоресцентното осветлување);

• Флексибилни работни договори (на 
пример, работа од дома, скратено 
работно време);

• Може да е потребно Развојно 
планирање за лица со дегенеративни 
нарушувања (на пример, пар-
киралишта, рампи, лифтови, моди-
фикации на тоалетите).
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Полио Плус – движење против хендикеп

Полио Плус е лидер, активен креатор и носител на суштинските промени за градење на светот како 
општество во кое сите лица со хендикеп учествуваат целосно, како еднакви граѓани.  

Полио Плус, потпирајќи се на индивидуалните вредности, како прилагодлива, истрајна и одржлива 
организација, а преку искористување на процесите и механизмите на посредната демократија, заедно 
со другите чинители, го промовира и наметнува пристапот за еднакви можности, кој обезбедува 
учество на лицата со хендикеп во главните општествени текови.

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 – движење против хендикеп

Булевар авној 64 

1000 Скопје

Телефон: +389 2 2400 544 

e- mail: polioplus@polioplus.org.mk

ЛиНК- Мостар   

Линк е сервисен центар и Асоцијација на претприемачи која има тенденција да биде двигатели 
на локалниот економски развој и преку здружението ги застапува интересите на претпријатијата и 
претприемачите и нуди квалификувани услуги. Линк ги 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
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