


Водич за раководители на претпријатија 
за пристап кон лицата со хендикеп

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.



Водич за ракоВодители на претпријатија 
за пристап кон лицата со хендикеп 

издавач
Полио Плус – движење против хендикеп

за издавачот
Звонко Шаврески

превод и лектура 
“Оз дизјан” - Скопје 

Графичка и техничка обработка 
Огњен Фиданоски 

печати 
“Ројал Арт” - Скопје 

тираж
1000 парчиња

Година 2017

CIP - Каталогизација во публикација 
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје 
341.231.14-056.26/.36(036) 

ISBN 978-608-4608-20-2

3

ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
НА ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

Центарот за вработување на лица со хендикеп претставува 
иновативно решение кое цели да ја унапреди и зајакне 
вработливоста на лицата со хендикеп и да ги зголеми нивните 
капацитети за напредување во професионалната кариера. Тој 
е мост помеѓу лицата со хендикеп кои сакаат да ја зголемат 
својата вработливост и компаниите од бизнис секторот – 
активни на отворениот пазар на труд.

Преку 5 програми, скроени согласно индивидуалните по-
треби на лицата со хендикеп и имајќи ги во вид ограничувањата 
и пречките со кои се соочува отворениот пазар на труд при 
целосно и ефективно вклучување на овие лица, проектот 
цели да ги постигне следните резултати:

1. Воспоставен иновативен сервис за вработување за 
лица со хендикеп;

2. Зајакнати капацитети за вработување и напредување 
во кариерата на лицата со хендикеп;

3. Зајакнати капацитети на бизнис секторот за вклучување 
на лицата со хендикеп и зголемена корпоративната 
одговорност; како и 

4. Зголемена свест за лицата со хендикеп како еднакви 
придонесувачи во работните процеси како и останатите 
вработени.
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Водич за раководители на претпријатија за пристап кон лицата со хендикеп

ПРЕДГОВОР

Ова е водич (прирачник) за раководители, менаџери, 
надгледувачи (контролори, супервизори) и водачи на тимови, 
за секој еден кој е одговорен за друго лице, тим, работна 
единица, одделение и претпријатие.
Осмислен е да ви помогне да:
• вработите, задржите на работа и бидете раководител на 

вработен со хендикеп,
• се однесувате со вработениот со хендикеп правично и исто 

како со другите вработени,
• бидете свесни за можните бариери со кои се соочуваат 

лицата со хендикеп,
• ги разберете своите обврски како работодавец на лица со 

хендикеп,
• утврдите на кој начин нештата можат да бидат поинаку 

направени, за максимално да го поттикнете потенцијалот 
на вработениот со хендикеп,

• ги промовирате и ги поттикнувате лицата со хендикеп во 
вашата организација,

• бидете сигурни дека не го кршите законот дискриминирајќи 
ги вработените со хендикеп, и

• каде да се обратите за дополнителна помош или совет.

Овој водич е добра алтка и за вработените со хендикеп. 
тој може да помогне да изнајдете ефективни начини за 
надминување на бариерите на кои можеби ќе наидете на работа 
поради вашиот хендикеп и да воспоставите комуникација 
со вашиот претпоставен или надгледувач (контролор или 
супервизор).

Принципот на недискриминацијата е камен-темелник на 
законите за човековите права и принцип што е опфатен во 
сите други меѓународни договори за човекови права. 

Дискриминацијата врз основа на хендикеп е дефинирана во 
Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп како 

“какво било разграничување (одделување), исклучување 
или ограничување врз основа на хендикеп што има цел или 
ефект на намалување или поништување на признавањето, 
уживањето или практикувањето, врз еднаква основа со 
останатите, на сите човекови права и основните слободи во 
областа на политиката, економијата, социјалата, културата, 
граѓанството или на кое-било друго поле. Таа ги опфаќа сите 
форми на дискриминација, вклучувајќи го и одбивањето да се 
преземе разумно прилагодување.”

Државите мора да ја спречат дискриминацијата и во 
законот, во вид на дискриминација во самата легислатива, а и 
во самата правна пракса, на пример кога дискриминацијата се 
појавува на самото работно место. 

Како и да е, државите сe уште можат да 
дискриминираат во корист на лицата со 
хендикеп кога е неопходно да се осигураат 
дека лицата со или без хендикеп имаат 
еднакви можности.

“Разумно прилагодување” значи, кога 
е потребно, да се преземат соодветни 
измени и прилагодувања, кои не донесуваат 
диспропорција или преголемо оптоварување, 
а преку кои лицата со хендикеп да може да ги 
уживаат нивните човекови права и основни 
слободи на еднаква основа како другите 
(член 2). 

Според овој принцип, лицето со хендикеп 
може да го застапува ставот дека државата, 
а и другите актери што произлегуваат од 
неа, вклучувајќи го и приватниот сектор, 
се обврзани да ги преземат чекорите кои се 
потребни, за да се прилагоди на дадената 
ситуација, сe додека тие чекори не покажуваат 
дополнително големо оптоварување.

Како и да е, прилагодувањата кои еден 
работодавец може да ги земе во вид не 
се неограничени; тие може само да бидат 
,,разумни”. 

Заради тоа диспропорционалните големи 
трошоци за преуредување на работното 
место не треба да бидат привремени, особено 
ако се работи за мала фирма во која тие 
адаптации не можат лесно да се изведат.

Во потрага по правдата, преку создавање 
правно системско законодавство, Полио 
Плус во изминативе години покрена голем 
број законски системски прашања насочени 
кон поправедно општество.

Едно од тие прашања е и Конвенцијата за 
правата на лицата со хендиекп - нова библија 
за граѓаните со хендикеп во светот, како 
огледало за акциите кои треба сите држави 
да ги преземат и да овозможат целосно 
вклучување на граѓаните со хендикеп во 
општествените текови. 

Време е да преземеме конкретни чекори 
кон спроведување на Конвенцијата, а се 
со цел да изградиме системски и праведен 
приод во креирањето на општество во кое 
лицата со хендикеп ќе можат да учествуваат 
како еднакви граѓани.

На пример, ако еден вработен 
има несреќа, на работното место 
или надвор од него, тоа резултира 
со физички хендикеп, а работникот, 
стекнувајќи го хендикепот, мора 
да користи количка, а оттогаш 
натаму, работодавецот е обврзан да 
обезбеди рампи, пристапни тоалети, 
расчистени ходници и да направи 
прилагодувања и измени за да може 
лицето да продолжи со работа, како 
активен работник. Неспроведувањето 
на таквите прилагодувања може да го 
натера работникот веднаш да поднесе 
тужба против дискриминација пред 
надлежен судски или друг орган.
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ВОВЕД
01 Привлекувањето и задржувањето на работа на работна  сила е клучен 

императив за многу организации и бизнис. 

Секој вид на бизнис ризикува да потфрли ако работната сила не се сфати како 
еден од најважните негови двигатели. 

Успешни раководители се тие кои знаат како да ја искористат 
вештината и способностите на поединците за да развијат 
единствени и продуктивни тимови кои ги исполнуваат бизнис-
целите. 

Одлични раководители се тие што проактивно вклучуваат 
работници со различно социјално потекло и ги отстрануваат 
бариерите што може да попречат при новите вработувања и 
напредокот во кариерата на која било група.

Создавањето инклузивна и разновидна работна сила го 
подобрува чувството за бизнис.

Вклучувањето работници од различно социјално потекло ќе 
потврди дека вашата работна сила е одраз на заедницата во која го 
водите вашиот бизнис, со што ќе поттикнете поголемо разбирање 
и лојалност. Вклучувањето на лица со хендикеп особено ќе 
придонесе да се зголеми моралот на работното место и ќе го 
зголеми Вашиот праг на толеранција. 

Работодавците согледале дека вработените со хендикеп подолго 
остануваат кај ист работодавец, имаат помалку отсуства од работа 

и помалку незгоди на работното место отколку вработените без 
хендикеп(1).

Накусо, вработувањето на лица со хендикеп значи да се има 
чувство за бизнис.

Како еден од најважните предизвици за секој еден менаџер, 
раководител се новите вработувања, задржувањето на веќе 
вработените работници на работа и раководењето со вашите 
вработени. Активното заживување на вработувањето на луѓето 
со хендикеп ќе овозможи Вашата организација да капитализира 
многу од придобивките кои лицата со хендикеп ги внесуваат во 
општеството и на работното место. 

Во Македонија, бројот на вработените лица со хендикеп 
наспрема целата вработена популација во Република Македонија 
е доста мал. Имено, Според државниот завод за статистика бројот 
на вработените лица со хендикеп изнесува 2.394(2)

Податоците од Анализата за искуствата на лицата со 
хендикеп на рабоните места(3)   покажаа дека 68 % од лицата 
испитаници сметаат дека нивните надредени постапуваат со нив 

поинаку поради нивниот хендикеп. Од вкупниот број испитаници 
18% се изјасниле дека не го работат она за што се примени на 
работа, 10% сметаат дека се дискриминирани, 22% сметаат дека не 
се постапува со нив како со другите работници, 15% се изјасниле 
дека не им се исплаќа плата ниту се водат за вработени, 15% се 
изјасниле дека работат прекувремено, само 11% се изјасниле дека 
немаат соодветни услови ниту опрема за работа, а 9% се изјасниле 
дека не знаат, но имаат чувство дека не се како останатите 

Терминот „лица со хендикеп“ се употребува за да се опише 
широк спектар на различни луѓе со разни нарушувања, што може 
но, и не мора да влијае врз тоа како тие ги извршуваат своите 
работни обврски. 

Хендикепот согласно Конвенцијата за правата на лицата со 
хендикеп има развојна природа и претстваува нарушување на 
комуникацијата помеѓу лицето и општеството. 

Луѓето со хендикеп може да работат во сите сектори од 
индустријата и на сите работни позиции.

Има многу лица со хендикеп кои имаат успешни и исполнети 
кариери и значително придонесуваат во нивните работни 
средини. Како и да е, голем процент на лица со хендикеп кои 
сакаат и се способни да работат, се соочуваат со голем број на 
бариери при вработувањето.

Овој водич ќе Ви помогне да ги препознаете и согледате 
бариерите со кои се соочуваат лицата со хендикеп на работното 
место, а се со цел Вашата организација или компанија да може 
да има корист од работните вештини и искуства кои ги имаат 
работниците со хендикеп и можат да ги внесат во вашата работна 
средина. 

Информациите од овој водич ќе им помогне на раководителите 
и менаџерите ефикасно да работат со вработените со хендикеп 
низ целиот работен циклус – од примањето на работа 
(вклучувањето), до напуштањето на работното место.
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БИЗНИС 
ПРИДОБИВКИ

02Кога организациите или компаниите ќе ги 
спроведат своите процеси за избор на вработени 
без бариери за лицата со хендикеп, ќе бидат сигурни 
дека сите потенцијални кандидати за вработување 
кои ги имаат бараните вештини, квалификации и 
искуство, може да аплицираат за работа. 

бенефитот на организациите или 
компаниите е во тоа што го прошируваат 
својот опсег за избор на кандидатите кои 
бараат работа, со што полесно можат да го 
изберат најдобриот апликант за таа работа. 

постои силна бизнис и етичка причина 
за вработување на лица со хендикеп. 
Станувањето на раководител кој е комотен 
при вработување и работа со лица со 
хендикеп, значи дека компанијата или 
организацијата ќе може:

• да ги привлече и задржи на работа 
најдобрите кандидати од поши-
рокиот круг на кандидати;

• да ги задржи вработените кои имаат 
големо искуство и знаење, дури и 
ако се здобијат со хендикеп;

• да ги намали отсуствата за боле-
дување и за медицински третман;

• да го зголеми моралот и проду-
ктивноста;

• да го намали бројот на несреќи на 
работното место;

• да го намали ризикот од поднесување 
поплаки против организацијата 

или компанијата за незаконска 
дискриминација. 

• Вработувањето на лица со хендикеп 
ќе Ви помогне да разберете што 
им треба на Вашите потрошувачи 
или клиенти, што може да Ви 
даде предност во однос на вашите 
конкуренти. 

• Работната сила која ја одразува 
разноликоста на пошироката 
заедница ќе доведе до поголема 
лојалност и задоволство кај потро-
шувачите.
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ПРАВА И 
ОБВРСКИ

03
Како раководител, имате одговорност да се уверите дека 

секое лице со кое раководите е третирано праведно и го 
има истиот пристап до можностите, без оглед дали има 
хендикеп или не.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА ВО 
МАКЕДОНИЈА

Законот за заштита и спречување од 
дискриминација (ЗЗСД) во Македонија е 
донесен 2010 година. Во законот, заштита од 
дискриминација е поставена на пошироки 
основи. Еден од основите за заштита од 
дискриминација е и заштита по основ на 
хендикеп. 

Согласно ЗЗСД, дискриминација 

....„ е секое неоправдано правно или 
фактичко, непосредно или посредно 
правење разлика или нееднакво 
постапување, односно пропуштање 
(исклучување, ограничување или давање 
првенство) во однос на лица или групи кое 
се заснова на дискриминаторска основа.“

под дискриминација на лица со ментална 
и телесна попреченост согласно ЗЗСД се 
подразбира намерно оневозможување или 
отежнат пристап до здравствена заштита, 
односно ускратување на правата на 
здравствена заштита, редовен медицински 
третман и лекови, рехабилитациони сред-
ства и мерки во согласност со нивните 
потреби, ускратување на правото на брак 
и создавање на семејство и други права 
од областа на бракот и семејните односи, 
ускратување на правото на образование, на 
работа и правата од работниот однос.

Дискриминација на лица со ментална и 
телесна попреченост постои и тогаш кога 
нема да се преземат мерки за отстранување 
на ограничувањата, односно прилагодување 
на инфраструктурата и просторот, кори-

стење на јавно достапни ресурси, или 
учество во јавниот и општествениот живот.

ЛИцА НА ЗАштИтА

Македонското законодавство за заштита 
од дискриминација ги опфаќа само лицата 
кои се директно засегнати од состојбата на 
хендикепот. 

И покрај тоа што КпЛх е ратификувана, 
во Македонија се уште не постои 
дефиниција за тоа што се подразбира 
под лица со хендикеп. голем број на 
постоечките законски решенија, нудат 
различни пристапи, а со тоа и различни 
дефиниции. 

Во Законот за социјална заштита под 
инвалидно лице се смета лице со ментална 
или телесна попреченост. 
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Во Законот за работни односи, член 6 
во забраната од дискриминација, покрај 
другите основи е и ставена забраната од 
дискриминација по основ на здравствена 
состојба, односно инвалидност.  

Во Законот за вработување на инвалидни 
лица што е lex specialis на Законот на 
работни односи, под инвалидни лица се 
опфатени:

• Лица со оштетен вид,

• Лица со оштетен слух,

• Лица со пречки во гласот,  говорот и 
јазикот, 

• Лице со физички хендикеп

• Лице со пречки во интелектуалниот 
развиток и

• Лице со комбинирани пречки. 

Исто така како инвалидно лице се смета 
и инвалид на трудот со преостаната или 
намалена работна способност. 

Освен самите лица со хендикеп, кои се 
горе наведени, лицата кои се нивни родители, 
старатели, застапници, придружувачи, 

асистенти не се опфатени, дефинирани, во 
ниеден закон, вклучително и ЗЗСД. 

Но тоа незначи дека истите не можат да 
покренат и достават претставка. Напротив, 
доколку некое од горенаведение лица се 
соочуваат со дискриминација може да под-
несат претставка до КЗД или Народниот 
правобранител, како и другите граѓани, по 
основ на хендикеп. 

ОбЛАстИ НА ДЕЛуВАњЕ

Согласно ЗЗСД граѓаните се заштитени 
од дискриминација во следниве области:

1. работа и работни односи; 

2. oбразование, наука и спорт;

3. социјална сигурност, вклучувајќи го 
и подрачјето на социјална заштита, 
пензиско и инвалидско осигурување, 
здравствено осигурување и 
здравствена заштита; 

4. правосудство и управа; 

5. домување; 

6. јавно информирање и медиуми;

7. пристап до добра и услуги; 

8. членување и дејствување во 
синдикални, политички партии, 
здруженија на граѓани и фондации 
или други организации засновани на 
членство; 

9. култура и

10. други области определени со закон.

Во ЗСЗД под терминот прилагодување на 
инфраструктурата и сервисите се подразбира 
преземање соодветни  мерки потребни во 
одреден случај за да му се овозможи на 
лицето со ментална и  телесна попреченост 
да има пристап, да учествува и да напредува 
во работниот  процес, освен ако овие мер-ки 
не наметнуваат диспропорционални опто-
варувања за работодавачи

Согласно Законот за работни односи, 
член 7, забраната од дискриминација кај 
работодавачот е во однос на:

1. Условите за вработување, вклучуваќи 
ги критериумите и условите за 
избор на кандидатот за вршење на 
определена работа, во која било гранка 
односно одел, согласно Националната 

класификација на дејности и на сите 
нивоа на професионална хиерархија

2. Напредување во работата

3. пристап до сите видови и степени 
на стручно оспособување, преквали-
фикација и доквалификација 

4. Условите за работење и работа и сите 
права од работен однос и во врска 
со работниот однос, вклучуваќи и 
еднаквост на плата

5. Откажување на договорот за работа 

6. правата на членовите и дејствувањето 
на здруженијата на работници и 
работодавачите или во која било 
друга професионална организација, 
вклучуваќи ги и повластиците кои 
произлегуваат од тоа членство. 

Во ЗРО не споменува разумното прила-
годување.

Во Законот за вработување на инвалидни 
лица, член 5, став 2, 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 степенот на 
инвалидноста на инвалидното лице кое се 
вработува. 

Средствата за подобрување на условите 
за вработување и работење на инвалидните 
лица, адаптација на работно место и набавка 
на опрема, се обезбедуваат од посебниот 
фонд за подобрување на условите за 
вработување и работење на инвалидните 
лица, член 6 од истиот Закон. 

Вознемирувањето како форма на 
дискриминација е исто така опфатено со 
ЗЗСД што е незаконски  и се смета за форма 
на дискриминација.

ЗЗСД го спроведува Комисијата за 
заштита од дискриминација. Лицата мо-
же да поднесуваат жалби (претставки) 
за дискриминација или вознемирување 
според ЗЗСД, писмено и по телефон.

КОНВЕНцИЈА ЗА ПРАВАтА 
НА ЛИцАтА сО ХЕНДИКЕП

Македонија во 2011 година ја 
ратификуваше Конвенцијата за 
правата на лицата со хендикеп 
(КпЛх) и нејзиниот опционен 
договор. 

Во Член 2 од КПЛХ се дефи-
нираат термините:

„Дискриминација врз основа 
на хендикеп“ значи правење 
секаква разлика, исклученост 
или ограничување врз основа на 
хендикеп со цел или влијание 
врз нарушување или ништење на 
признавањето, уживањето или 
остварувањето, на еднаква основа 
со другите, на сите човекови права 
и основни слободи на политичко, 
економско, социјално, културно, 
граѓанско и на секое друго поле. 
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Овде се вклучени сите облици на дискриминација, како и 
негирање на разумно прилагодување.

“Разумно прилагодување” е познато и како задача да се 
направи прилагодување; разумни корекции, адаптации или 
мерки, или ефективни 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 отстранување на бариерите што го 
попречуваат лицето со хендикеп да учествува во активностите 
или во примањето услуги исто како останатите. 

Во случај на вработување, ова 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).

Основни (задолжителни) барања согласно Конвенцијата 
за правата на лицата со хендикеп

Според КпЛх работодавците треба да им понудат еднакви 
можности за вработување на сите. 

тоа значи дека, ако едно лице со хендикеп може да ги извршува 
клучните активности или ги исполнува „задолжителните барања“ 
за работното место, тогаш тоа треба да ги има истите можности 
да ја извршува таа работа како и секој друг.

„Задолжителни“ се оние барања, задачи или вештини кои се 
клучни за тоа работно место. тоа се оние задачи или вештини 
кои не може да се преместат некаде, кои претставуваат голем 
дел од работата или предизвикуваат значителни последици ако 
не бидат извршени.
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На пример, во описот на работното место 
и огласот за работа важно е фокусот да биде 
ставен на тоа што треба да се работи, а не на 
начинот на кој треба да се сработи. 

Често резултатите може да се постигнат 
на низа различни начини, како што е 
прикажано во следните примери.

Фирма за професионални услуги има 
оглас за вработување на бизнис консултант.

Огласот за работното место кој е 
фокусиран врз задолжителните барања, 
може да гласи: 

„способност да се прават квалитетни 
извештаи, во куси (кратки) рокови.“

Оглас кој НЕ е фокусиран на задол-
жителните барања може да опфати:

„способност да се отчукаат 60 зборови 
во минута“. 

Ова не е задолжително (основно) ба-
рање, затоа што лице што е слепо или е 
со намален вид може да користи софтвер 
за препознавање на говор, за да направи 
квалитетен извештај, без притоа (физички) 
да ја користи тастатурата.

Компанија за осигурување огласува 
работно место за трговец низ територијата

Огласот кој се фокусира на задолжи-
телните барања може да гласи:

„Потребно е постојано да патувате“.
Оглас кој НЕ се фокусира на задол-

жителните барања може да гласи:
„Важечка возачка дозвола“.

Ова не е задолжително барање затоа 
што лице со хендикеп кое не вози, може да 
користи јавен транспорт или такси. 

Фабрика за производство огласува 
работно место за утоварувач и стругар 

Огласот кој се фокусира на задолжи-
телните барања може да гласи:

„способност да се поместуваат големи 
делови од опремата“.

Оглас кој НЕ се фокусира на задол-
жителните барања може да гласи:

„се бара да дигате тешки предмети“.

Ова не е задолжително барање, затоа 
што лице со хендикеп може да користи ада-
птивна опрема за да придвижува тешки 
предмети, без физички да ги подигне.

ЕДНАКВИ 
МОЖНОСТИ

04
Запомнете дека целта е да ги третирате лицата 

еднакво, што не секогаш значи дека треба да ги третирате 
на сосема ист начин. Понекогаш можеби ќе мора да ги 
направите нештата малку поинаку, за да бидете сигурни 
дека некој е третиран праведно.

ПРИМЕР 1
ПРИМЕР 2

ПРИМЕР 3

Компанија за телекомуникации има оглас 
за вработување во канцеларија за услуги  за 
корисниците.

 Огласот кој се фокусира на задол-
жителните барања може да гласи:

 „Голема (коректна) комуникативност 
со корисници“.

Оглас кој НЕ се фокусира на задол-
жителните барања може да гласи: „практика 
убаво да се зборува по телефон“.

Ова не е задолжително барање, затоа што 
лице кое е глуво и/или не зборува, може да 
користи електронска пошта, пораки, или 
друг уред со кој може ефективно (ефикасно) 
да комуницира.

ОтКРИВАњЕ (ПРЕтстАВуВАњЕ) 
НА ХЕНДИКЕПОт

КпЛх бара да се почитува правото на 
приватност на секој човек. потфрлањето 
во заштитата на доверливите лични 
информации, поврзани со хендикепот 

на некое лице, може да се смета за 
дискриминација и може дури да доведе и до 
судска постапка во некои случаи.

Изразот „откривање (обелоденување, 
претставување)“ се однесува на личната 
одлука да се зборува за хендикепот со друго 
лице или институција.

Не постои законска обврска за можниот 
или постојниот вработен да го претстави 
својот хендикеп, освен ако се верува дека 
ќе влијае врз тоа колку се способни да 
ги исполнат задолжителните барања за 
работното место и безбедно да работат.

Како и да е, ако или кога некој вработен 
Ви каже за својот хендикеп, запомнете дека 
треба да го почитувате неговото право на 
приватност.

За лицата со видлив хендикеп, обја-
снувањето не е неопходно. Лицата кои имаат 
хендикеп кој не е очигледен или видлив, 
имаат поголема контрола врз одлуката да 
кажат за својот хендикеп.

Ако кандидат, член на вашиот работен 
тим / колега Ви каже за својот хендикеп, 

важен е јазикот кој ќе го употребите и ќе 
го формулирате прашањето во однос на 
прилагодувањата на работното место или 
на описот на работното место кои може да 
бидат потребни. 

Ако кандидатот Ви каже за својот 
хендикеп на интервјуто за работа, наместо 
да го прашате:  

• „Можете ли да го работите ова?“

Можете да прашате:

• „Имате ли потреба од какви било 
промени или прилагодувања на 
работењето или опремување што 
може да ги направиме, за да ја 
извршувате оваа работа или за да 
бидете попродуктивни?“ 

ПРИстАП
Лицето со хендикеп не мора задол-

жително да знае кои прилагодувања би 
можеле да бидат најефикасни во помошта 
при извршувањето на посебни задачи или 

ПРИМЕР 4

18 19



Водич за раководители на претпријатија за пристап кон лицата со хендикеп Водич за раководители на претпријатија за пристап кон лицата со хендикеп

кои алатки, опрема или технологија треба 
да им бидат достапни за да им се олесни 
работата. 

помошта е добредојдена за да се оцени 
кои прилагодувања се најкорисни. 

Запомнете дека треба да добиете 
согласност од лицето со хендикеп пред да 
споделите некоја информација за неговиот 
хендикеп со други луѓе или одделенија во 
Вашата организација (пр. за човечки ресурси, 
информатички сектор, раководители на 
објекти), како и со некои други надворешни 
организации.

Ова би можело да биде во форма на 
едноставно потпишано писмо или во 
форма која ја применува Вашата орга-
низација. проверете ја внатрешната поли-
тика на Вашата организација во однос на 
прибирањето приватни информации.

Ако вработениот Ве замоли да не ја 
споделувате оваа информација со никој 
друг, морате да го почитувате неговото пра-
во на приватност.

ПРОМЕНИ ВО РАбОтНАтА 
сРЕДИНА

Да се биде свесен за личните (пое-
динечните) разлики е првиот чекор кон 
тоа да се стане сигурен во раководењето и 
соработувањето со вработените или коле-
гите со хендикеп.

понекогаш можеби е потребно да се 
направат неколку промени во работната 
средина за да му се овозможи на вработениот 
со хендикеп најдобрата можност (шанса) да 
биде успешен на работното место.

промените во работната средина или 
промените во начинот на кој една работа 
може да биде завршена, е наречено 
преземање на „разумно прилагодување“.

Разумното прилагодување може да биде 
едноставно, преместување на лице со 
потешкотии во движењето на работно место 
кое се наоѓа поблиску до пристапен тоалет 
или примена на посебен софтвер за лице кое 
е слепо или има намален вид.

Спроведувањето на разумното прила-
годување ќе ви овозможи посамооуверено 
да ангажирате нов вработен, да задржите 

веќе вработен и да ги поддржете лица со 
хендикеп во Вашата организација.

што се однесува до внатрешните поли-
тики на Вашата организација за разумното 
прила-годување, зборувајте со одделението 
за човечки ресурси  или организација која 
е стручна за тоа прашање, за тоа како да 
го спроведете разумното прилагодување за 
вработениот со хендикеп.

ФЛЕКсИбИЛНИ РАбОтНИ МЕстА

Развојот на флексибилни работни места 
е пример за разумно прилагодување од кој 
може да имаат корист сите вработени.

Флексибилно работно место е она 
место за кое раководителите или другите 
вработени, од тимот, може да одлучат заедно 
кој работен ангажман е најефикасен.

целта на флексибилното работно место е 
да се создаде таква работна средина од која 
корист ќе имаат и самата организација и 
вработените.

Флексибилните работни места може 
да придонесат во зголемувањето на про-
дуктивноста, намалувањето на отсуствата и 

преместувањето на вработените, а со тоа и во зголемувањето 
на моралот и лојалноста кај вработените.

На тој начин компаниите може зна-чително да ја намалат 
потребата од преместување на вработените, а со тоа трошоците. 
преку запознавање и промоција на практикувањето на 
флексибилност на работа, компаниите ќе можат подолго да ги 
задржат вработените.

таквата практика не мора да биде тешка или скапа – 
постојат низа флексибилни работни ангажмани кои може да 
им бидат претставени на организациите, а се  бесплатни или 
доста евтини.

Со промоцијата и воведувањето на флексибилно работно 
место, корист нема да имаат само лицата со хендикеп, туку 
и вработените со семејни обврски или тие што се грижат за 
лице со хендикеп дома. Флексибилните работни места им 
нудат можност на вработените подобро да го „избалансираат“ 
своето работно време и приватните обврски и да го зголемат 
својот ангажман.

Ова се примери за флексибилно 
работно место:

• флексибилност во доаѓањето и заминувањето 
од работа,

• флексибилен распоред,

• флексибилни начини на напуштање на 
работното место,

• полoвина / скратено работно време,

• распоред на слободни денови и паузи,

• редовно или повремено работење од дома,

• споделување на работата, или

• продолжени работни денови и седмици.
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КОМУНИКАЦИЈА 
И ЕТИКА

05Зборовите можат да бидат многу 
моќни, со мошне силен ефект. Кога 
зборувате со лице со хендикеп или 
разговарате со некој близок на лице 
со хендикеп, важно е да користите 
соодветен јазик и треминологија.

Користете охрабрувачки јазик кој 
прво се фокусира на личноста, а не на 
неговиот хендикеп или оштетување, пр. 
лице кое користи количка, или лице со 
оштететен слух.

„Person with disability“, или „people 
with disability“ се најупотребуваните 
изрази. Ова е познато како „ лицето на 
прво место“ и широко се употребува во 
Европа, Австралија и САД. 

Во Македонија не постои еден термин 
за лицата со хендикеп. Во различни 
законодавства се употре-буваат разли-
чни термини кои имаат различен дија-
пазон на интерес и пристап. 

така, кај нас, ќе ги сретнеме терми-
ните,  инвалидни лица, инвалиди, лица 
со посебни образовни потреби, лица со 
хендикеп, хендикепирани итн. 

Но, како што велат самите лица со 
хендикеп од кај нас и од светот, без 

разлика на кој термин го употребувате, 
најпрвин ставете го лицето. На пример, 
наместо хендикепирани – ставете 
лице со хендикеп, наместо инвалиди 
употребете лице со инвалидност итн.

 Ако не сте сигурни за правилноста 
на зборовите што ги користите, не 
плашете се да го прашате самото лице 
со хендикеп. Лицето генерално, ќе ја 
цени вашата отвореност и би можело 
да помогне да се чувствува поудобно. 
Секогаш е најлесно да ги опишете 
луѓето како што се опишуваат самите, а 
ако се сомневате, прашајте.

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.

• Изразот „слеп“ треба да се користи 
само кога станува збор за лице кое 
е сосема слепо, инаку кажете: лице 
со оштетен вид (многу мал процент 
на лица со оштетен вид се всушност 
слепи.);

• Изразот „глув“ треба да се користи 
само кога станува збор за лице кое не 
слуша воопшто. Инаку, користете го 
треминот лице со оштетен слух или 
лице кое има потешкотии со слухот.

• Кога се користи големо „г“ за „глуви“ 
(на англиски „D“, од „Deaf“), тоа се 
прави за да се опише заедницата на 
глуви (Deaf community) која користи 
гестовен говор. Секоја земја има свој 
гестовен говор, во Македонија, јазикот 
се нарекува Македонски национален 
знаковен јазик. Заедницата на глуви 
се смета за културно и јазично мал-
цинство, слично на етничките заедни-
ци. 

СоВети за јазиКот
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Водич за раководители на претпријатија за пристап кон лицата со хендикеп

• бидејќи не секој човек со оштетен слух се идентификува со 
оваа заеница, буквата „г“ во „глув“ не се пишуваа голема кога 
овој израз се однесува на сите глуви лица или на физичката 
состојба на глувост.

• Кога велите „инвалидски паркинг“ (disabled parking space) или 
„инвалидски тоалет“ (disabled toilet) се мисли дека тоалетот 
или паркингот не се во функција (не работат)! Наместо тоа, 
користете ги термините „пристапно паркинг место“ или 
„пристапен тоалет“.

НеКолКу оСНоВНи СоВети:

•	 Никогаш не ги опишувајте луѓето само врз база на нивниот 
хендикеп, пр. „епилептичар“ или „дијабетичар“. Наместо тоа 
кажете: „лице што има епилепсија“ или „лице со дијабетес“;

•	 Одбегнувајте збирни именки, пр. „хендикепираните“ или 
„слепите“. Користете „лица со хендикеп“ или „лица со оштетен 
вид“;

•	 Одбегнувајте фрази кои имаат негативни конотации, пр. 
„врзан за количка“ или „пати од хендикеп“ или изрази што ги 
понижуваат, пр. „неточен“, „ненормален“ или „дефектен“;

•	 Одбегнувајте покровителски изрази кои имлицираат дека 
лицата со хендикеп се премногу храбри, специјални или се над-
луѓе бидејќи секојдневно се справуваат со хендикепот; лицата 
со хендикеп само ги живеат своите животи;

•	 Не срамете се да ги употребувате секојдневните изрази, на пр. 
„се гледаме подоцна“ со некој што е слеп или има намален вид, 
или, изразот: „мора да побрзам“ со лице кое е во количка,

•	 Секогаш прашувајте лице со хендикеп дали му е потребна 
некаква поддршка, пред да избрзате за да го направите тоа;

•	 Ослободете се и само фокусирајте се на лицето, а не на 
неговиот хендикеп – извинете се ако сметате дека сте кажале 
нешто погрешно, но направете го тоа ведри и расположени за 
комуникација.
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СОВЕТИ ЗА 
ПРИСТАПНОСТ И 

ДОСТАПНОСТ

06За да го направите вашиот објект 
пристапен и достапен потребно е да:

•	 Имате обележано паркинг место за 
лицата со хендикеп

•	 Имате пристап до вашиот објект

•	 Имате пристапен тоалет

•	 Лифтови покрај скалите

•	 Автоматско отворање на вратите

•	 Високо-прилагодени работни единици

•	 Пристапен лифт

•	 Држач за раце (покрај скалите, 
ѕидовите...)

•	 Адаптиран канцелариски мебел или 
опрема

•	 Да обезбедите платформи доколку 
имате скали или нивоа 

Кога ги правите Вашите простории, инфор-
мации, добра и услуги да бидат пристапни и 
достапни за вработените и потрошувачите со 
хендикеп, тогаш ги правите да се попристапни 
и за сите други.

Некои од клучните области што се 
подразбираат кога се мисли на пристапност на 
Вашата организација, ги опфаќаат пристапноста 
на објектот, просторијата каде се извршува 
работата, интернет-порталот на Вашата орга-
низација, документите и настаните.

ПРИстАПНОст НА ОбЈЕКтОт И 
ПРОстОРИИтЕ 

пристапноста и достапност на објек-
тите е еден од клучните елементи во 
процесот на обезбедување на еднакви 
можности на лицата со хендикеп и нивно 
вклучување во пазарот на трудот. 

пристапноста на Вашиот објект не 
треба да се разбере како императив за 
лицата со хендикеп, напротив тоа е нешто 
кое е основна нишка за секој еден човек. 

Најчесто кога станува збор за 
пристапноста и достапноста на еден 
објект се мисли на поставување на рампа. 

Обезбедувањеето на рампа е еден од 
елементите со кои овозможувате само 
пристапност до самиот објект на вашата 
копманија или инситутција. 

За да имате достапност и функцио-
налност потребно е покрај рампа да имате 
прилагоден простор во внарешноста која 
ќе ви овозможи ефективно и ефикасно 
извршување на задачите на сите ваши 
вработени без разлика дали се со хендикеп 
или не. 

ПРИстАПНОст НА 
ЕЛЕКтРОНсКИтЕ стРАНИ

Интернет-страната на која било 
компанија често е првиот впечаток 
на потенцијалните кандидати во при-
фаќањето на културата (навиките) на 
организацијата.

Овозможувањето на што е можно 
поголем круг лица да имаат пристап до 
информацииите лесно и брзо, ќе изгради 
реноме за Вашата организација, која 
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За да ја направите Вашата интернет-страница што 
е можно попристапна за лицата со хендикеп, потребно е:

•	 да бидете сигурни дека сите слики имаат и свој текстуален 
опис, така што оној кој не може да ја види сликата, ќе 
може да го прочита текстот,

•	 да проверите дали боите на Вашата интернет-страна 
имаат силен контраст и одбегнувајте да ставате текст врз 
сликите;

•	 употребувајте ги заглавјата правилно, според нивниот 
вистински ред, на пр. „заглавје 2“ по „заглавје 1“, итн. 
Софтверот за читање од екран ќе ги исчита информациите 
по редослед, така што ако го ставите „заглавје 1“ на 
средината од страната, тогаш тоа е првото што ќе биде 
прочитано,

•	 бидете сигурни дека самите линкови имаат смисла и без 
употреба на „прочитајте повеќе...“ или „кликнете овде...“.  
Софтверот за читање од екран ќе ги исчита сите линкови 
достапни на крајот на страната и ако пишува „кликнете 
овде“, информацијата ќе биде бесмислена,

•	 важно е да мислите и на пристапноста на Вашата 
електронска пошта. Електронската пошта која користи 
комплексен HTML со слики или логоа вградени во 
потписот, може да им предизвика потешкотии на луѓето 
кои користат софтвер за читање од екран.

ќе се смета за визионер и општествено одговорна организација 
отворена за сите, па и за лицата со хендикеп. 

Лица со различен вид на хендикеп ќе ја користат Вашата 
интернет-страна преку различни уреди и софтвери. Обидете се да 
предвидите како луѓето ќе ги „гледаат“ вашите информации кога 
ги објавувате на интернет. 

ПРИстАПНОст НА ДОКуМЕНтИ

Друго што треба да го иамте предвид кога размислувате за 
пристапност на информациите е форматот на кој било документ 
кој им го давате на располагање на вработените, корисниците или 
другите чинители.

Документите направени во „пренослив документ-формат 
(PDF)“ (Portable Document Format / PDF) обично се користат 
на интернет-страните или како документи кои треба да бидат 
пратени преку електронска пошта, затоа што се подразбираат 
како „сигурни“.  PDF исто така може да ги компресира големите 
документи во релативно мала големина.

Како и да е, PDF документите имаат репутација дека се 
непристапни за софтверите за читање од екран. Иако пристапноста 
е подобрена со поновите верзии на PDF-софтверот, најчесто 
дизајнот предизвикува проблеми, а не самиот формат.

Ако документот што е направен со употребата на софтвер за 
обработка на зборови (пр.Microsoft Word), кој потоа се претвора во 
PDF со употреба на „PDF-конвертер“ (пр.Adobe Acrobat), истиот, 

генерално ќе биде пристапен, бидејќи софтверот за читање од 
екран може да го исчита текстот на страната. 

PDF-документите кои се всушност скенирана „слика“ од 
напишан документ, генерално се непристапни, затоа што тие во 
основа се „снимки“ на оригиналните документи и не може да се 
согледаат издвоено од остатокот од страната.

За да бидете сигурни дека им давате пристапна информација на 
луѓето, препорачливо покрај документ во PDF, да го испратите и во 
„Word“ и во „Rich Text Format“ (RTF).

ПРИстАПНОст НА НАстАНИ

Кога планирате настан со каков било обем, треба да бидете 
свесни за поединечните барања на Вашата публика. Водењето 
сметка за аудио и визуелните аспекти на вашиот настан е исто толку 
важно колку и физичкиот изглед / сценографијата на просторот.

Важно е, исто така, сите говорници да користат микрофони и да 
зборуваат јасно. 

Кога испраќате покани за настан, не заборавајте да ги прашате 
учесниците дали имаат некакви посебни барања поврзани за 
пристапноста со кои може да им помогнете.

Ако на учесниците им испраќате некаква информација пред 
настанот, бидете сигурни дека ја испраќате во пристапен формат. 
Запомнете, кога и да испраќате документ во PDF, треба да го 
испратите и во WORD и во RTF-верзија.

За лицата со физички хендикеп, бидете сигурни 
дека:
•	 има пристапна патека што води до настанот 

и можност за пристапен јавен транспорт во 
близина,

•	 влезови, лифтови, рампи и доволно широки 
патеки за лице во количка;

•	 има пристапен тоалет за лице во количка;
•	 има доволно простор меѓу масите за движење со 

количка;
•	 масите со освежување се пристапни за лица во 

количка;

За лицата со оштетен слух, имајте предвид дали:
•	 има преведувач на гестовен/знаковен јазик;
•	 е соодветно да има титлување во живо („live cap-

tioning“).

За лицата со оштетен вид, имајте предвид:
•	 целиот пишуван материјал да биде достапен во 

алтернативни формати пред настанот (пр. во 
Браево писмо или испечатен со големи букви, 
поставен во аудио или електронски формат); 
еднакво осветлување на целиот простор.
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АНГАЖИРАЊЕ НА 
НОВОВРАБОТЕНИ

07Кога примате нов вработен, важно 
е да се осигурате дека во процесот 
на пријавување и процедурите што 
се однесуваат на вработување се 
отстранети сите пречки, бариери, 
за секој кандидат со хендикеп. Ова ќе 
значи дека кандидатите со хендикеп 
имаат еднаква шанса да покажат дека 
се вистинскиот избор за тоа работно 
место.

ОПИс НА РАбОтНО МЕстО И 
ОГЛАсуВАњЕ

Важно е лицата со хендикеп да не бидат 
исклучени од конкуренцијата, преку начинот 
на кој е опишано огласеното работно место. 
Опфатете ги задачите и вештините кои и 
навистина се „задолжителни барања“ за 
работното место, но и сите можни пречки 
што се подразбираат во остварувањето на 
таа задача и начините на кои тие би можело 
да бидат надминати.

Сконцентрирајте се на она што со тоа 
работно место треба да се постигне, а не на 
начинот на кој би требало да се реализираат 
активностите. 

Кандидатот со хендикеп би можел, исто 
така, да биде способен да покаже дека може 
да ја врши работата ако е реализирано 
разумното прилагодување. 

погледнете ги советите како да составите 
опис без каква било бариера, за сите работни 
места.

ИНтЕРВУИРАњЕ ЗА РАбОтА

пред секое интервју за работа, се 
препорачува кандидатот да се праша 
дали има какви било специфични 
барања / потреба од асистенција. Ако 
Вашата организација, компанија обично 
практикува надворешна комисија да ги 
спроведе тестирања, важно е нивната 
процедура да биде исто така пристапна за 
лицата со хендикеп. 

И надворешната комисија треба да ги 
праша кандидатите дали имаат какви било 
посебни барања за чинот на тестирањето, 
во смисла на звучна варијанта или 
употреба на зголемени букви за пишаните 
материјали.

Специфичните барања врзани за 
интервуирањето може да опфаќаат 
прилагодувања, какво што е утврдување 
на точниот термин за интервју кое е токму 
во „шпицот на сообраќајот“, поради што 
кандидатот нема да е присилен да патува 
во таков метеж или обезбедување на 
материјалот во електронска форма.

Можеби ќе биде потребно да сте 
подготвени да:

• го спроведете интервуирањето на 
пристапна локација, односно во 
приземна просторија, без скали или 
пак во просторија до која се доаѓа 
со лифт;

• да обезбедите толкување на маке-
донски знаковен јазик (толкувачот 
треба да биде однапред добро 
подготвен);
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Совети за прашања на интервју за работа
...............................................................................
Наместо...
„... дали работата под притисок ќе влијае врз вашиот 
хендикеп...“
Прашајте...
„Ова работно место опфаќа голем обем на работа 
со мошне стриктни рокови. Кажете ни за некоја 
ситуација во која сте биле под силен притисок и како 
сте го запазиле бараниот рок...“
....................................................................................................
Наместо...
„...да ги опишувате задачите опфатени со работното 
место, прашувајќи го кандидатот што не би можел да 
исполни поради хендикепот...“
Прашајте...
„... дали му се потребни било какви прилагодувања за 
да ги исполни работните задачи, откако ќе ги наведете 
задолжителните барања/услови за работното место.“
.....................................................................................................
И, секогаш, одбегнувајте да прашате...
„Што Ви се случило – како се здобивте со хендикеп?“

• да му дозволите на кандидатот да дојде со придружба, член 
на семејството или помагало;

• размислете за алтернативите на стандардното интервју, како на 
пр. интерјуирајте преку телефон.

поставувањето на прашања врз основа на претходо наведените 
искуства, би можело значително да ги подобрите Вашите можности 
успешно да го изберете кандидатот за бараната задача. Овој тип 
на интервјуирање е наречен „интервју според однесувањето“- 
„бихејвиорално однесување“.

бихејвиоралното интервјуирање ќе му овозможи на кандидатот да 
престави каква било волонтерска работа или искуство кое можеби 
го имал, а што може да Ви даде драгоцен увид во неговата вештина 
за практично решавање на проблемите, личната флексибилност и 
одлучност.

Не заборавајте дека, доколку му давате пишан материјал на 
кандидатот, треба да проверите дали истиот е во форма достапна и 
пристапна за него; можеби ќе морате да го обезбедите материјалот во 
алтернативна форма.

КАКО ќЕ ЗНАЕтЕ ДАЛИ КАНДИДАтОт ИМА 
ХЕНДИКЕП ИЛИ НЕ

Едноставно, можеби нема секогаш да можете да знаете. повеќето 
состојби на хендикеп не се видливи.

Според Законот, кандидатот не е обврзан да го обелодени својот 
хендикеп, освен ако тоа не влијае врз неговата способност да ги 
исполни бараните услови за работното место, вклучуваќи ја и 
безбедноста при работењето.

постојат многу аргументи за и против 
обелоденувањето, но запомнете тоа мора да 
биде избор на самиот кандидат. 

Кандидатот може да одлучи да не го спомене 
својот хендикеп во апликацијата за работа, 
затоа што смета дека неговиот хендикеп нема 
да влијае врз способноста да ја извршува 
работата или можеби, едноставно се плаши дека 
нема да биде третиран исто како и останатите 
кандидати, ако го наведе хендикепот. Можеби 
претходно имал негативни искуства откако 
кажал за хендикепот или можеби дури и бил 
дискриминиран поради тоа.

Ако ангажирањето на нови вработени во 
тимот сте го оствариле со остранување на 
што е можно повеќе пречки и бариери и ако 
сите кандидати сте ги прашале дали им се 
потребни какви било разумни прилагодувања, 
тогаш самите кандидати, можеби и би биле 
покомотни да Ви кажат за својот хендикеп.

ОбуКА ЗА ПРАшАњЕтО НА 
ХЕНДИКЕПОт

Обуката за прашањето на хендикепот дава 
факти, истражувања, совети за комуникација 
и сугестии за прилагодување во рамките на 
работното место.

тоа може да ви помогне да:

• колегите се чувствуваат комотно кога 
комуницираат и работат со нововрабо-
тено лице со хендикеп

• нововработеното лице со хендикеп да се 
чувствува поддржано од колегите кога ќе 
почне да работи на ново работно место

Полио Плус - движење против хендикеп 
(www.polioplus.org.mk) обезбедува обука за 
прашањето на хендикеп за секоја органи-
зација, компанија или институција на 
целата територија на Македонија.

ИЗВЕштАЈ ЗА НАПРЕДОКОт

Ако не сте сигурни околу која било од 
наведените точки, разговарајте со вашиот 
раководител или одделението за човечки 
ресурси за поддршка:

• Комотен сум со јазикот и терминот кој 
е соодветен за огласување на работно 
место и не ги дискриминирам лицата со 
хендикеп

• ја разбирам разликата помеѓу „задолжи-
телни барања/услови“ и другите услови

ПЕРИОД НА ВКЛОПуВАњЕ

Важен чекор во процесот на 
регрутирањето е да им се помогне на 
нововработените да се вклопат во тимот 
брзо. Ефективен период на вклопување 
значи дека вашиот нововработен ќе биде 
ефикасен и вклопен во работењето, за 
покус период.  

пред да почнат да работат вашите 
вработени со хендикеп, проверете дали 
севкупниот процес на вклопување е 
пристапен. 

Можеби ќе мора да го имате во предвид 
следново:

•   дали работното место е пристапно 
за вработените?

•   Дали располагате со пристапни 
простории за состаноци?

•   Дали вашиот информатички 
оддел е запознаен со софтверите 
и хардверите што може да ги 
користат лицата со хендикеп?

• Ако за обуката користите видео 
или двд, дали тие се пропратени 
со гестовен јазик за лицата кои 
имаат оштетување на слухот или 
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со звучен опис за вработените со 
оштетен вид или се слабовиди? 
Како алтернатива, можете ли да 
обезбедите и текстуален препис од 
видеото и материјалите за обука?

 Дали колегите се свесни за какви било 
разумни прилагодувања што треба да ги 
преземат, како што се обезбедување на 
информации по пат на електронска пошта 
или зборување со лице свртени кон новиот 
вработен, за да му го олесните процесот 
на читање од уста?

 Дали на новиот вработен со хендикеп 
сте му ја понудиле можноста да ја посети 
Вашата канцеларија пред неговиот прв 
работен ден? Ова може да им помогне на 
лицата кои се во таква состојба и да влијае 
врз нивната социјална интеракција, како 
што е анксиозноста или на оние чијашто 
самодоверба е рaзнишана поради долгиот 
период на отсуство од работната средина. 

Кога започнува со работа лице со 
хендикеп, во повеќето случаи нема да имате 
потреба од запознавање на останатите 
вработени со тоа за каков хендикеп се 
работи, туку просто објаснете дека лицето 

има хендикеп и дека има потреба од 
извесни разумни прилагодувања за да ја 
заврши својата работна задача.

Запомнете дека можете да го 
обелодените неговиот хендикеп, само ако 
добиете дозвола и согласност од него на 
писмено.

Како раководител, одговорен сте да 
обезбедите новиот член на тимот да 
има опрема и прилагодување за да си ја 
врши својата работна задача. Можеби 
ќе треба и повремено да проверувате до 
каде е набавката или приклучувањето (на 
опремата) за да видите дали е се направено 
навреме. 

На нововработениот со хендикеп 
можеби ќе му биде потребна обука за да ги 
користи разумните прилагодувања, како 
што е гласовното активирање на софтверот 
или на друга асистивна технологија, 
поради што треба однапред да се уверите 
дека тоа е веќе организирано.

Исто така е пожелно е да ги прашате 
и останатите членови на тимот што би 
можело да им ја олесни нивната работа, 
не само на вработениот со хендикеп.

Запомнете:

•	 Ако сте раководител, а некој 
нов кандидат или некој од 
претходно вработените Ви каже 
дека има хендикеп и сметате 
дека и некој друг треба да го 
знае тоа, потребно е прво да 
побарате дозвола од лицето со 
хендикеп.

•	 Објаснете зошто е потребно 
уште некој друг да знае за 
хендикепот, на пример колегата, 
за тој да може да објасни зошто 
работата е завршена поинаку 
или вработените од одделението 
за човечки ресурси, бидејќи 
нивната помош ќе Ви биде 
потребна за да ги направите 
разумните прилагодувања,

•	 Побарајте од лицето да пополни 
формулар со кој дава дозвола 
именуваните поединци да бидат 
запознаени со хендикепот. 

ИЗВЕштАЈ ЗА НАПРЕДОКОт

Ако не сте комотен околу која било од наведените 
области, разговарајте со вашиот оддел за човечки ресурси 
за поддршка:

• Сигурен сум во врска со соодветноста на прашањата 
за интервјуто за работа

• Разбирам дека кандидатот нема обврска да каже за 
својот хендикеп, освен ако тоа нема да влијае врз 
неговата способност да работи безбедно или да ги 
исполни барањата на работното место.

• познати ми се прилагодувањата кои што ќе мора да 
бидат преземени со цел да се овозможи лицата со 
хендикеп да учествуваат рамноправно со останатите.

• свесен сум и знам каде да набавам Листа за проверка 
на вклопување на нововработените

• можам да ги согледам процесите кои не се пристапни 
за лицата со хендикеп

• имам писмена согласност (каде што е можно) 
од колегата со хендикеп за тоа и други колеги да 
дознаат за неговиот хендикеп (од компјутерското 
одделение, од машинското...) за да се обезбедат 
разумни прилагодувања.

Совети за првиот работен ден

............................................................................................................

Разговарајте за работата и работното место со 
нововработениот, вклучувајќи и за тоа како ќе ја 
остварат својата нова работна задача и за сите разумни 
прилагодувања што им се потребни

..........................................................................................................

Разгледајте ги со нововработениот сите разумни 
прилагодувања за кои веќе сте се договориле, како и за 
опремата што ја очекувате да пристигне, со очекуваната 
дата за испорака.

...........................................................................................................

Замолете го нововработениот да забележи како 
функционираат разумните прилагодувања и советувајте се 
за какви било подобрувања што може да се направат.

............................................................................................................

Конечно, како и со сите вработени, осигурајте се дека сте 
им овозможиле да се запознаат со она што го очекувате од 
нив и дека ги разбираат Вашите политики и процедури на 
работното место.

34 35



БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗАШТИТА ПРИ 

РАБОТА

08Ефективната политика и процедурите 
(мерките) за безбедност и заштита при работа, 
претставуваат сигурност дека ризиците се 
предвидени и мерките за заштита се утврдени, 
за целосно да го намалат ризикот од штета. 
Редовната обука на вработените за процедурите 
и мерките за безбедност и заштита е суштинска. 
Безбедноста и заштитата при работа е важна 
за сите вработени, без оглед на тоа дали имаат 
хендикеп или не.

Кога работник со хендикеп ќе се приклучи 
на вашиот тим, првиот чекор треба да биде 
консултација со вработениот за неговата 
индивидуална состојба и можноста да ги 
следи мерките за безбедност и заштита 
при работа. Консултацијата со вработениот 
ќе Ви помогне и да утврдите кое разумно 
прилагодување му е потребно, за да 
обезбедите сигурно и безбедно работно 
место за секого.

Важно е да ги разгледате постапките 
и процедурите на Вашата организација 
предвидени за итни случаи и евакуација и 
да размислите за секаква друга помош која, 
во некој алармантен случај, би можела да му 
биде потребна на работникот со хендикеп.

Ова подразбира располагање со 
соодветна опрема на самото место, каков 
што е трепкачкиот аларм – за лица со 
оштетен слух или за примена на „систем 
другарче“, за да се осигура безбедноста на 
сите вработени во текот на евакуацијата.

Вработениот со хендикеп треба да 
каже за сите постапки и аранжмани, 
врзани за процедурата за евакуација, со 
противпожарната служба или тимот од 
колегите, предвиден за таква процедура.

Спротивно од вообичаеното мислење на 
вработените, истражувањата покажале дека 
вработените со хендикеп не го зголемуваат 
ризикот по безбедноста и заштитата при 

работа, туку, во просек, го намалуваат 
бројот на несреќи во работната средина и 
ги намалуваат трошоците на работодавачот 
за компензација, на сметка на вработените 
без хендикеп(4).

би требало да ги избалансирате Вашите 
обрски за безбедност и заштита при работа, 
со обврските опфатени со Законот за 
заштита од дискриминација.

37

(4) Дали луѓето со хендикеп се изложени на ризик 
на работното место? – Предглед на докази, 
Австралиски совет за безбедност и компензација 
– 2007.



УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ 
НА КАРИЕРАТА / 

(У)НАПРЕДУВАЊЕ 

09
Од голема важност е да се промовира 

натамошното учење и развој на 
кариерата на сите членови во вашиот 
тим во правичен дух. Редовните средби 
на кои се дискутира за работа и развој 
на кариерата, би Ви помогнале да ги 
утврдите сите потреби за обука што 
можеби ги имаат вработените, секој 
посебно.

Од голема важност е да се промовира 
натамошното учење и развој на кариерата 
на сите членови во вашиот тим во правичен 
дух. Редовните средби на кои се дискутира 
за работа и развој на кариерата, би Ви 
помогнале да ги утврдите сите потреби за 
обука што можеби ги имаат вработените, 
секој посебно.

Размислете за тоа како еден член со 
хендикеп од вашиот тим може да има 
бенефит од достапните обуки, вклучувајќи 
ги и интерните и екстерните програми.

Важно е да се разберат главните цели на 
обуките, но и поединечните компоненти и 
активности. Некои активности во рамките 
на обуката нема да бидат соодветни за 
секого.

продискутирајте со вработените со 
хендикеп за обуката за да утврдите колку 
таа е корисна за нив и до кој степен. 
Доколку утврдите дека некој од елементите 
на обуката се непристапни, размислете за 
начините на кои можете да ја прилагодите 
или модифицирате обуката. Можеби ќе 
треба да се потпрете на Вашата служба за 
човечки ресурси или на одделот за учење 
и развој на кариерата за да смените некои 
аспекти од обуката. 

ОбуКА бЕЗ бАРИЕРИ

Секоја обука што вработените ја имаат 
како дел од нивното вработување исто така 
мора да биде пристапна и без какви било 
бариери за вработените со хендикеп. Ова 
ги опфаќа и курсевите што се спроведуваат 

надвор од работното место или ги 
спроведуваат надворешни обучувачи.

И со внатрешните и со надворешните 
обучувачи треба да ги утврдите сите 
разумни прилагодувања што треба да бидат 
преземени, вклучувајќи :

• видео алатките или двд-записите 
да имаат титлови или текстуален 
препис и звучен опис

• толкување со гестов јазик

• дали во просторијата за обука постои 
озвучување и дали обучувачот ќе 
користи микрофон

• дали може да се прочитаат слајдовите 
од презентацијата и другите печатени 
материјали
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• дали однапред е пратена пишана 
информација во пристапен формат

• дали сите материјали што ќе се 
користат на обуката се во пристапен 
формат

• дали е проверена пристапноста на 
просториите за лицата со потешкотии 
во движењето, вклучувајќи ги и 
пристапните влезови, излези и 
тоалети

• дали се предвидени редовни паузи

• дали секоја адаптивна или 
асистивна технологија (какви што се 
зголемувачите на екранот, читачите 
од екран, засилувачите на звукот за 
телефон и др.) се на располагање 
според барањата или ќе им се 
дозволи на учесниците да користат 
свои помагала.

Како раководител, добра идеја е врабо-
тените со хендикеп да ги вклучите во сите 
дискусии врзани за изборот на обуките и за 
справувањето со сите работи кои можат да 
произлезат од нив.

Работникот со хендикеп веројатно веќе 
многу повеќе ги разбира нештата, а може да 
му помогне и да ја развие својата способност 
за справување со комплексните прашања 
околу неговото учење и напредување во 
кариерата. 

Клучот за Вас, како раководител е во тоа 
да покажете дека сте свесни за прашањата, 
така што работникот ќе чувствува доверба 
во врска со можностите на работното место.

РАКОВОДЕњЕ сО 
ИсПОЛНИтЕЛНОстА 
НА ВРАбОтЕНИтЕ И 
НАПРЕДуВАњЕтО

Како раководител, сакате да постигнете 
најголем ангажман и добивка од вашиот 
тим. За тоа да го постигнете, препорачливо 
е со секој колега од тимот да разговарате за 
неговиот ангажман на редовни состаноци, 
да правите преглед на ангажманот на крајот 
од пробниот период, по шест месеци или по 
една година од вработувањето.

би требало да го прашате секој вработен 
чиј раководител сте дали со нешто би му се 

олеснило работењето, а не само вработените 
кои кажале дека имаат хендикеп.

Ова опфаќа разговор со работникот 
со хендикеп за секој елемент од неговата 
работна задача која со потешкотии ја 
извршува и да продискутирате за каква 
било промена што може да се направи, на 
пример прилагодувања за работното место.

Од вас се бара да преземете „разумно 
прилагодување“ ако некој вработен Ви каже 
дека има хендикеп, заболување или повреда 
која влијае врз способноста да ги исполни 
конкретните задачи.

без оглед на хендикепот, размислете за 
разумните прилагодувања ако тие можат да 
му помогнат на работникот подобро да ја 
заврши дадената задача.

Ваквиот пристап ќе ви помогне да:

• ги исполните Вашите обврски како 
организација според КпЛх

• го охрабрите својот тим да обелодени 
кој било хендикеп, заболување или 
повреда што влијае врз работењето

• да го извлечете најдоброто од 
колегите затоа што ги отстранувате 
сите пречки кои ги оневозможуваат 
да дадат сè од себе.

РАЗВОЈ НА КАРИЕРАтА

Осмислувањето план за развој на 
кариерата за Вашите вработени ќе 
овозможи секој од вработените да остане, 
а со тоа вештите и драгоцените вештини да 
останат во организацијата.

Осмислувањето план за развој на 
кариерата може да опфати активности, 
какви што се утврдување цели, сесии 
за градење тимови, работа во мрежи, 
можности за водачи, но и обуки за 
професионални вештини.

Учењето и развојот на кариерата 
(напредувањето и унапредувањето на 
работното место) може да опфаќа формални 
програми какви што се менторирањето и 
стажирањето или неформални можности 
– вклучување во посебни работни или во 
оперативни групи.

За вработените со хендикеп е важно да 
имаат иста шанса/можност да учествуваат 

во проекти и во оперативни групи како и 
останатите вработени така што тоа може да 
биде претходница за натамошниот развој 
на нивната кариера.

ПРЕГЛЕД НА РАбОтНАтА 
ИсПОЛНИтЕЛНОст бЕЗ бАРИЕРИ 

прегледот на работниот ангажман е 
суштински за развојот на кариерата на 
вработениот. Можеби ќе биде потребно да 
го смените начинот на кој го спроведувате 
овој преглед со цел рамнопрамно да го 
процените ангажманот и на лицата со 
хендикеп. 

Во некои случаи, ќе треба да разговарате 
со вашиот раководител или со одделот за 
човечки ресурси за преземање разумни 
прилагодувања согласно прегледот на 
работниот ангажман, ако тековниот 
процес потенцијално става некого во 
понеповолна ситуација.

Кога правите преглед на работниот 
ангажман на вработен со хендикеп, 
можеби ќе имате потреба да размислите 
за следново: 

• планирајте малку подолго време-
траење за прегледот и пред средбата, 
за да му дадете доволно време на 
вработениот со хендикеп да се 
подготви, но за текот на самиот чин 
на спроведувањето на прегледот

• обезбедете средбата да се случи во 
пристапна просторија

• однапред договорете присуство на 
толкувач на гестовен јазик

• дозволете придружник или помош-
ник на вработениот со хендикеп

• обезбедете целиот пишуван 
материјал да биде во пристапна 
форма (формат)

• обезбедете формулации кои се на 
обичен, секојдневен говор и се лесни 
за разбирање.

Ако верувате дека вработениот со 
хендикеп ќе биде во понеповолна сутација 
во текот на прегледот на работниот ангаж-
ман, препорачливо е да разговарате со 
Вашиот раководител или со одделот 
за човечки ресурси, заради преземање 
разумни прилагодувања за самата постапка.
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ПРОбЛЕМИ сО РАбОтНАтА ИсПОЛНИтЕЛНОст

Ако исполнителноста на работа на вработениот не биде 
според очекувањата за работното место, имајте во предвид 
дека тој можеби одбрал да не каже за својот хендикеп.

примери на незадоволителна исполни-телност што 
можеби се однесува на хендикепот, се следниве:

• постојано задоцнување
• недоволни или влошени релации со колегите
• негативно однесување
• недоволно богата усмена или писме-на комуникација
• незапазување на роковите или превид на задачи
• раздразливост или нерасположение
• чести кракотрајни отсуства поради боледување
• долготрајни отсуства за боледување
• жалби на умор или болка

ДИсцИПЛИНсКИ И жАЛбЕНИ ПОстАПКИ

Мошне е важно дисциплинските и жалбените постапки 
на вашата организација да бидат достапни и пристапни и за 
вработените со хендикеп.

Можеби ќе треба да го имате на ум и следново:

• дисциплинските и жалбените постапки и политики 
мора да бидат во пристапна форма и да бидат достапни 
секому,

На пример:

.............................................................................................

» Вработениот кој често доцни на работа, можеби 
има проблем со станувањето поради лекарствата 
што ги прима за спиење или пак лекарствата 
прават да биде спор при станувањето наутро

•	 Разумното прилагодување во тој случај е на 
вработениот да му се одобри пофлексибилно 
работно време

...........................................................................................

» Вработениот за кој се мисли дека има негативно 
однесување и кој секогаш дава причини зошто 
не може да заврши некоја задача, можеби е во 
депресија или се чувствува исцрпен и неподготвен 
за соработка

•	 Разумното прилагодување во овој случај е 
одржување на почести средби со неговиот 
раководител за да се договорат приоритетите, 
роковите и да се понуди поголема 
флексибилност

...........................................................................................

» иритираниот вработен можеби чувствува болка 
предизвикана од работниот простор / опкружување

•	 Разумното прилагодување во случајов може да 
се однесува преместување на уредите, мебелот, 
опремата на работното место, а што подразбира 
промена на работното столче, преместување на 
компјутерот или подесување на осветлувањето во 
просторијата.

............................................................................

Пред да го укорите вработениот, прашајте го 
дали сфаќа дека неговата работна исполнителност 
е незадоволителна и дела е под организациските 
стандарди и разговарајте за можните причини за тоа.

прашајте го дали нешто во работниот простор му 
го отежнува работењето, а потоа испитајте ги сите 
можни начини да се надмине тоа со примена на разумни 
прилагодувања.

За подетално упатство за дисци-плин-ските и 
жалбените постапки и проце-дури, пови-кајте се на 
внтрешната политика на ва-шата организација.

Запомнете:

• Важно е да се биде сигурен дека оценката на 
работната исполнителност на вработениот со 
хендикеп нема негативно да влијае заради кое 
било разумно прилагодување направено на самото 
место, на пример ако на вработениот со хендикеп 
му е одобрено пократко или флексибилно работно 
време, тој не би требало да биде оценет како 
„нефлексибилен“.

• Да се казни за дисциплина некој вработен со хендикеп 
од причина што се однесува на хендикепот (на пр. 
поретко присуство или помала исполнителност) е 
противзаконско, освен ако остварениот процес и 
преземените дејства се сметаат за разумни.

• Дисциплинските мерки во вакви околности 
би требало да бидат преземени само откако се 
веќе преземени сите разумни прилагодувања за 
подобрување на редовноста или исполнителноста 
на вработениот со хендикеп. Во вакви околности се 
препорачува совет, но и пред да се преземе каква 
било акција.
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• која било средба или консултација 
за дисциплината треба да бидат 
остварени на пристапно место,

• толкувачите на гестовен јазик, 
вработените за поддршка/придружба 
или членови од семејството треба 
да бидат присутни на секоја 
консултација.

РАКОВОДЕњЕ сО бОЛЕДуВАњА 
ПОВРЗАНИ сО ХЕНДИКЕПОт

Важно е да бидете свесни за политиката 
на Вашата организација за евидентирањето 
на боледувањата врзани со хендикепот. 
Кога вработениот користи боледување од 
причина поврзана со неговиот хендикеп, 
корисно е причината да ја прибележите 
во досието на вработениот. тогаш ќе 
можете да се уверите дали историјата на 
боледувањата на вработениот прецизно 
ги рефлектира причините за секое земено 
отуство за боледување, а што може да 
се земе предвид при идните барања на 
вработениот за отсуство за боледување кои 
што ќе ги достави.

Ако вработениот е на боледување на 
подолг временски рок, важно е да останете 
во редовен контакт со него. Долгиот 
период на боледување може да доведе до 
загуба на самодовербата на вработениот, а 
што за возврат, може да предизвика отпор 
кај вработениот да се врати на работа.

Кога и да му телефонирате, пишувате 
порака или се сретнувате со некој што долг 
период бил отсустен од работа поради 
боледување 

• прашајте го како се чувствува и 
што велат лекарите за неговото 
опоравување,

• прашајте дали можете да направите 
каква било промена во начинот на 
кој работи, за тој да може порано да 
се врати на работа, 

• раскажете му што се се случувало на 
работа,

• прашајте го дали сака да му 
доставите билтени или записници 
од состаноци за да биде во тек со 
работата

• Ова може да му помогне на 
вработениот да се чувствува помалку 
изолиран и загрижен за враќањето 
на работа. тоа може и да го потсети 
дека е важен дел од тимот.

Кога вработениот се враќа од про-
должено боледување, важно е да поразго-
варате со него како да разговарате со некој 
нововработен за сите нешта за кои тој смета 
дека му се предизвик поради неговиот 
хендикеп или од едноставна причина, 
затоа што бил отсустен многу долго време.

прашајте дали би му помогнало 
какво било прилагодување, на пример 
дополнителен увид или дополнителна 
поддршка додека повторно се вклопи. Ако 
преземете прилагодување, прегледајте ги и 
оние кои се преземени на редовна основа.

За подетално упатство за дисци-
плинските и жалбените постапки/процеду-
ри, повикајте се на внатрешната политика 
на Вашата организација.

стуДИЈА НА сЛучАЈ – РАКОВОДЕњЕ сО РАбОтНА 
(НЕ)ИсПОЛНИтЕЛНОст

Марија, раководителка во мало претпријатие за графички 
дизајн била загрижена за еден од нејзините постари дизајнери. 
последните месеци, Изабела често доаѓала доцна на работа и 
тоа со многу несреден изглед. Марија забележала и дека Изабела 
била мошне остра/пргава со колегите, не учествувала во тимската 
размена на идеи и дека нивото на нејзината работа значително 
опаднало.

Кога клиентот на Марија ѝ се пожалил за последната 
дизајнерска работа на Изабела, раководителката била свесна дека 
ќе треба сериозно да разговара со Изабела бидејќи нејзиното 
однесување веќе влијаело врз целото претпријатие.

Марија отсекогаш имала убава релација со Изабела и ја 
поканила да излезат некаде на кафе. потоа ѝ кажала на Изабела 
дека забележила колку паднало нивото на нејзиното претходно, 
одлично работење и ја прашала во што е проблемот и дали може 
некако да ѝ помогне да ѝ се подобри работењето.

Изабела реагирала мошне емотивно, рекла дека повеќе не 
чувствува дека ќе може понатаму да се справи со работата и дека 
била затрупана со работа. Се чувствувала „сомелена“ од работа 
и ѝ било лошо секое утро при помислата дека оди на работа. 
Рекла дека сработеното сепак не претставува нула, ама дека во 
моментот не може повеќе да даде од себе. Не сакала повеќе да 

зборува за тоа со колегите затоа што знаела дека тоа се сфаќа 
како постојано да се жали. Марија ја прашала со кого од колегите 
зборувала за тоа и ѝ сугерирала да се посоветува со стручно лице.

Марија решила да премести неколку работни активности за 
да го растовари нејзиното работно место и ѝ ветила средба секој 
понеделник за да ѝ помогне да си ја организира својата работа 
и редоследот на приоритетите и задачите. Исто така, ја прашала 
дали постојат определени денови кога не може да работи со 
останатите од тимот, за да работи од дома ако навистина се 
чувствува слаба. Ја замолила Изабела редовно да ѝ ги ажурира 
информациите за текот на своето работење и да ја известува ако 
се чувствува исцрпено и повторно надвор од контролата.

Во текот на следните недели и месеци, Изабела почнала 
редовно да оди кај советник и научила неколку стратегии кои 
што можела и самата да ги практикува за да може да се справи 
со работата. Стандардите на нејзиното работење повторно се 
подобриле и почнала послободно да комуницира со колегите. 
продолжиле редовните средби во понеделниците со Марија, 
а бидејќи биле ефективни, Марија решила такви состаноци да 
почне да ги практикува и со останатите вработени.

Со постојан разговор и примена на ситни прилагодувања, 
Марија успеала во својата фирма да задржи вреден работник и 
била поштедена од барање и обука на нов вработен. 
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НАПУШТАЊЕ/
ПРЕСТАНОК НА 

РАБОТА

10
Вработениот може да го напушти 

тимот од различни причини:

•	 интерно унапредување

•	 ново вработување во друга 
организација

•	 оставка

•	 крај на договорот

•	 отпуштање

•	 пензија

•	 медицински третман

•	 престанок на работниот однос

Важно е секогаш да ги имате во предвид внатрешната политика и процедурите на 
Вашата организација што се однесуваат на престанокот на работниот однос.

Разговорот при напуштањето на работа може да биде ефикасен начин да се утврди 
дали вработениот ја напушта работата од причини што се однесуваат на неговиот 
хендикеп, на пример дека преземените разумни прилагодувања немаат ефект.

понекогаш е неопходно да се пре-земат прилагодувања на процедурата за напуштање 
на работно место, вклучувајќи ја и доставата на информацијата за процедурата во 
алтернативна форма или во промена на начинот и содржината на поставуваните 
прашања.

Како и во случај со кој било вработен, понекогаш е неопходно да се укине работното 
место и на вработениот со хендикеп.

Отпуштање на вработен поради тоа што е со хендикеп претставува 
дискриминација и е противзаконско.

Отпуштање од причина поврзана со нечиј хендикеп, на пр. боледување или 
работна неисполнителност може да биде законско под услов преземените дејства и 
применетите постапки да се сметаат за разумни.

Во такви околности треба да се побара совет, но и пред да се преземе некаква акција.

Запомнете:
Отпуштањето од работа на вработен 

со хендикеп од причина врзана за 
неговиот хендикеп е последниот избор 
и треба да се направи откако ќе се 
побара совет од одделот за човечки 
ресурси на вашата организација 
или од Kомисија за заштита од 
недискриминација и Синдикатот на 
Лица со хендикеп. 
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ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ

11ПРимЕРи нА РАЗумнО 
ПРилАгОдуВАњЕ

..................................................................

За лица со попреченост во движењето 
(вклучувајќи и нарушување на 
вештините за движења)

•	 рампи,
•	 скутери,
•	 лифтови	покрај	скалите,
•	 автоматско	отворање	на	вратите,
•	 високо-прилагодени	работни	

единици,
•	 модификации	на	возилата,
•	 пристапен	тоалет,
•	 пристапен	лифт,
•	 држач	за	раце	(покрај	скалите,	

ѕидовите...),
•	 пристапни	компјутерски	

тастатури,	глувчиња	и	сл.
•	 адаптиран	канцелариски	мебел	

или	опрема,
•	 софтвер	за	препознавање	на	говор	

и	говор-во-текст.
..................................................................

РАЗуМНИ ПРИЛАГОДуВАњА

Законот за заштита и спречување 
од дискриминација и Конвенцијата за 
правата на лицата со хендикеп опфаќа и 
„позитивна обврска“ за работодавците 
да преземат разумни прилагодувања 
на работните места или работните 
аранжмани ако тоа му е неопходно на 
вработен со хендикеп за да си ја врши 
својата работа.

Некои организации (на пример, 
полио плус или Синдикатот на Лицата 
со хендикеп) може да Ви помогне во 
преземањето разумни прилагодувања 
за вработените со хендикеп. 

повеќето од разумните прила-
годувања можат да бидат финансирани 
од посебниот фонд за вработување на 
лицата со хендикеп.

НАЈчЕстИ РАЗуМНИ 
ПРИЛАГОДуВАњА сЕ:

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

• префрлување на вработениот со 
хендикеп во друга канцеларија, 
продавница или место поблиску 
до неговиот дом или на приземје 
или - да работи од дом.а

• преместување на канцеларискиот 
мебел, проширување на влезот 
или обезбедување рампа за да 
може лице во инвалидска количка 
или она кое користи помагало за 
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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).
....................................................................

За лица со оштетен вид:

•	 зголемување	на	екранот	(пр.	Zoom-
text	)	или	софтвер	за	читач	од	екранот	
(на	пр.	Jaws),

•	 софтвер	за	зголемување	и	мобилни	
телефон	за	лица	со	оштетен	вид,

•	 машини	и	печатачи	на	Браева	азбука,
•	 зголемувачи	за	читање	на	печатен	

материјал	на	видео-надозорот,
•	 показатели	/индикатори	за	

површината	на	тактилното	тло,
•	 контрастни	површини	и	пепелници,
•	 Браеви	или	тактилни	мапи.

За лица со психички растројства/
заболувања (депресија, шизофренија...):

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

•	 Подолги	или	позачестени	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

......................................................................

За лица со комбиниран хендикеп 
потешкотии во учењето (пр. дислексија):

•	 Асистирање	околу	меморијата	и	
планирањето,

•	 Картички	со	задачи,

•	 Листа	на	задолженија	и	листа	за	
проверка,

одење, безбедно и комотно да 
стаса до работното место.

• Редистрибуција на некои 
незначителни задачи (на пр. 
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 
проценка (пр. договорени 
сесии за физиотерапија или 
психотерапија).

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

• Набавка или модифицирање на 
опремата (пр. 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 
со што и лицата со хендикеп 
ќе можат да покажат дека се 
способни да ја вршат соодветната 
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 
жалбени процедури и постапки.

ДОПОЛНИтЕЛНИ 
ИНФОРМАцИИ

постојат многу други видови 
прилагодувања кои што се сметаат за 
разумни прилагодувања за вработениот 
со хендикеп. 

понекогаш ќе биде потребна 
комбинација од неколку прилагодувања.

поголемиот број прилагодувања 
не се скапи, а за многу дури не се ни 
потребни пари. 

Средствата за финансирање, одно-
сно покривањето на трошоците за 
разумните прилагодувања им се ставени 
на располагање на квалификуваните 
работодавци преку посебниот Фонд за 
вработување на лица со хендикеп.

повеќето од луѓето со хендикеп 
воопшто не им се потребни прила-
годувања, а оние пак кои имаат таква 
потреба, генерално ќе сакаат да ви 
кажат за видот на прилагодувањето кое 
што би имало ефект во нивниот случај.

КАКО ќЕ ЗНАМ штО Е 
РАЗуМНО КОГА ПРАВАМ 

ПРИЛАГОДуВАњА?
што се подразбира под „разумно 

прилагодување“ ќе зависи од фактите 
и околностите за секој случај посебно.

Според ЗСЗД, секое прилагодување 
се смета за разумно освен она кое 
што предизвикува „неразумна штета/
трошок“ за работодавецот или органи-
зацијата. 

Неразумната штета или трошок 
може да биде во смисла на значителни 
финансиски трошоци, доградба на по-
стојниот објект која не е можна според 

закон или други забрани или пак 
такво прилагодување кое останатите 
вработени ќе ги стави во подредена, 
односно помалку „привилегирана“ 
положба. 

постојат низа фактори кои треба 
да бидат земени во предвид кога 
проценувате дали прилагодувањето е 
разумно или не:
• ефектот на прилагодувањето е 

помош за вработениот со хендикеп 
да ја изврши својата работна задача,

• практичност на прилагодувањето,
• паричниот или другот трошок за 

прилагодувањето,
• обемот на финансиските ресурси на 

организацијата и на другите извори 
на финансии,

• обемот на предизвиканите нарушу-
вања,

• обемот на финансиската или друга 
помош за спроведувањето на прила-
годувањето,

• природата на вашите активности 
(бизнисот) и големината на органи-
зацијата.
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•	 Софтвер	за	читач	од	екранот	(на	пр.	Jaws	),

•	 Говор	во	диктирање	на	текст,

•	 Обезбедување	вербални	упатства/инструкции.

...................................................................

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

•	 Силни	разладувачи	(на	воздухот),

•	 Еркондишни,

•	 Работни	единици	со	прилагодување	на	температурата/
топлината,

•	 Модификации	на	објектот,

•	 Промени	во	осветлувањето	(на	пр.	зголемување	на	
природното	осветлување,	отфрлање	на	флуересцентно	
осветлување...),

•	 Флексибилни	работни	договори	(пр.	работа	од	дома,	
скратено	работно	време...).

Планирањето на развојот може да е потребно за лица 
со дегенеративни нарушувања (пр. паркиралишта, рампи, 
лифтови, модификации на тоалетите...).

...................................................................................

Запомнете:

Разумните прилагодувања најчесто се сметаат 
за дополнителен трошок за вклучување на лицата 
со хендикеп, но при тоа се заборава дека таквите 
прилагодувања кои наводно им се само потребни 
на лицата со хендикеп претставуваат корисни 
елементи за сите вработени во компанијата или 
институцијата, а не само за лицето со хендикеп. 

СтопаНСКа Комора На републиКа маКедоНија

Стопанската комора на Македонија е најстарата и најбројната бизнис асоцијација и со традиција од 95 годишна работа е 
претставник и застапник на интересите на стопанството. Како општествено одговорна институција, Комората го координира 
проектот Центарот за вработување на лица со хендикеп, дел од компонентата ИПА 4 за развој на човечки ресурси 2007-2013 
во Република Македонија. Преку проектните активностите, Стопанската комора на Македонија во соработка со Полио Плус, 
како проект-партнер  обезбедува подготовка за вработување на лицата со хендикеп со посебен фокус на преквалификација, 
обуки и зајакнување на капацитетите, како и на можности за напредување во кариерата и обезбедување на интегриран 
пристап на пазарот на трудот.

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.

52




