


ПОДДРШКА ПРИ
НАОЃАЊЕ РАБОТА

ПРОГРАМА

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. 
Содржината на публикацијата е единствена одговорност на “Стопанска 
комора на Македонија” и “Полио Плус - движење против хендикеп” и 
на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на 
Европската Унија.
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Центарот за вработување 
на лица со хендикеп 

претставува иновативно реше-
ние кое цели да ја унапреди 
и зајакне вработливоста на 
ли-цата со хендикеп и да ги 
зголеми нивните капа-цитети 
за напредување во профе-
сионалната кариера. 

Центарот за вработување 
на лица со хендикеп е мост 
помеѓу лицата со хендикеп кои 
сакаат да ја зголемат својата 
вработливост и компаниите 
од бизнис секторот – активни 
на отворениот пазар на труд. 
Токму затоа, нашата цел е да 
ја зголемиме активацијата 
и вклученоста на лицата 
со хендикеп, како лица со 
зголемен ризик од исклученост 
од отворениот пазар на труд. 
Оваа цел ќе ја постигнеме преку 

надоградување на вештините, 
унапредување на образованието 
и квалификациите на лицата 
со хендикеп, но и преку развој 
на социјални сервиси во 
заедницата кои ќе ја поддржат 
целосната интеграција на ли-
цата со хендикеп во отворениот 
пазар на труд и во поширокото 
општество.

ШТО САКАМЕ 
ДА ПОСТИГНЕМЕ?
Исполнувајќи ја нашата цел, 
ние:

1. Воспоставуваме иновативен 
сервис за вработување за 
лица со хендикеп,

2. Ги јакнеме капацитети за 
вработување и напредување 
во кариерата на лицата со 
хендикеп,

КОИ СМЕ НИЕ?
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3. Ги јакнеме капацитети на 
бизнис секторот за вклучу-
вање на лицата со хендикеп, 
како и јазголемуваме нивната 
корпоративната одговорност,

4. Ја зголемуваме свеста за 
лицата со хендикеп како 
еднакви придонесувачи во 
работните процеси како и 
останатите вработени.
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1. Програма за подготовка за вработување – преку 
зголемување на знаењето и вештините на лицата со 
хендикеп ги зголемуваме нивните шанси за квалитетно и 
достоинствено вработување.

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

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

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

Од друга страна, со Бизнис програмата ние ги таргетираме 
компаниите кои се спремни и сакаат да вработат лица со 
хендикеп. Преку градење на капацитетите на високиот и 
средниот менаџмент во компаниите, преку ориентациони 
обуки за соработниците на лицата со хендикеп, но и преку 
константна поддршка на овие компании од страна на нашите 
експерти, ќе овозможиме инклузивна, професионална и 
пријателска атмосфера за сите.
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ПРОГРАМИ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО 
ХЕНДИКЕП
Овој Центар нуди пет различни програми, кои се скроени за 
индивидуалните потреби на лицата со хендикеп, како и во 
согласност со потребите и интересите на отворениот пазар на 
труд. Четири од овие програми се наменети за лицата со 
хендикеп:
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Оваа програма содржи:
• Обука за самопретставување на интервју
• Обука за изготвување на кратка биографија
• Обука за градење и оддржување на меѓу-човечки 

односи на работното место

Интервјуто е следниот чекор во процесот на избор 
на најдобриот кандидат. Тука, работодавецот ја има 
можноста подетално да ги запознае кандидатите кои 
се пријавиле за работното место. Обично интервјуто 
се состои од неколку клучни прашања за работната 
позиција, кои покриваат претходно работно искуство, 
познавање на дејноста на компанијата каде сте 
аплицирале, искуство во исполнување на работните 
задачи кои се предвидени за конкретното работно место, 
како и прашања со кои се тестира апликативноста на 
знаењата и вештините кои кандидатот ги поседува.

Интервјуто е моментот кога кандидатот треба да го 
остави тој „одличен прв впечаток“. Тука доаѓаат до израз 
личните комуникациски вештини, како и вештините за 
само-претставување. Токму тоа се и клучните вештини 
кои лицата слушатели на оваа обука ќе ги стекнат. 
Кажано со бизнис жанрот – со оваа обука лицата ќе 
добијат знаења како подобро „да се продадат“.

ОБУКА ЗА САМО-
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ИНТЕРВЈУ
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Програмата за подготовка за поддршка при наоѓање на 
работа е насочена кон овозможување на основни вештини кај 
лицата со хендикеп кон тоа како да се претстават себе си – на 
хартија и во живо. Како што се вели – „не се добива втора 
шанса за добар прв впечаток“. А најчесто тоа е и клучот кон 
успешно осигурување на саканото работно место.

Преку овие курсеви лицата со хендикеп ќе стекнат 
практични знаења и вештини за тоа како се пишува и одржува 
личната кратка биографија, како треба да се однесуваат 
кон луѓето кои спроведуваат интервју-а во процесот на 
вработување, но и како да се градат и одржуваат колегијални 
и со почит односи со колегите и останатите вработени во 
компанијата.

 Сите курсеви се развиени согласно идентификуваните 
потреби на лицата со хендикеп, преку длабок консултативен 
процес. Овие потреби произлегуваат од долгогодишната 
сегрегација во образовниот систем и курикулуммите во 
„специјалните училишта“ кои не ги спремаат лицата со 
хендикеп за влез на отворениот пазар на труд. 

ПРОГРАМА ЗА 
ПОДДРШКА ПРИ 
НАОЃАЊЕ РАБОТА
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Имајќи ги предвид општите специфичности на 
феноменот хендикеп, но, поважно, и на конкретните 
видови на хендикеп, градењето и одржувањето 
на ефективни работни односи со колегите и 
претпоставените се поставува како важно прашање. 

Секако, исто како што „треба двајца за танго“, 
и во градењето и одржувањето на односите треба 
да имаат волја и двајцата колеги или вработениот 
и надредениот. Затоа работата тука треба да се 
фокусира на три нивоа: со вработените со хендикеп, 
со нивните непосредни колеги, но и со менаџментот/
сопствениците на компаниите.

Иако градењето и одржувањето на овие односи е 
двонасочна улица, со оваа обука ние ќе ги опфатиме 
лицата со хендикеп. Тоа е последица затоа што сме 
свесни дека секоја промена почнува од внатре и 
дури отпосле се гледа и од околината. Обучувајќи 
ги лицата со хендикеп како да градат добри меѓу-
човечки односи на работното место врз основа на 
взаемно почитување, ние ќе овозможиме истите тие 
лица да не прифаќаат ништо помалку кога веќе ќе се 
најдат на работното место.

ОБУКА ЗА ГРАДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА МЕЃУ-ЧОВЕЧКИ ОДНОСИ
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Разгледувањето на кратката биографија е првиот 
чекор кој секој работодавец го презема при изборот 
на најдобриот кандидат за работното место. Врз 
основа на кратката биографија тој/таа гледа дали 
се исполнети условите за аплицирање, ама, уште 
поважно, има можност да ги увиди и квалитетите 
на секој кандидат поединечно, како и минатите 
работни искуства.

Кратката биографија е првиот контакт кој 
потенцијалниот работодавец го има во Вас. Затоа, 
квалитетот со кој е изработена кратката биографија 
и информациите кои во неа се наведени, директно 
влијаат на првиот впечаток кој ќе го оставите кај 
работодавецот. А, колку е подобар тој впечаток – 
поголеми се шансите за надминување на овој прв 
„филтер“ во селекција за саканото работно место и 
добивање на покана за интервју.

На оваа обука, секој посетител ќе има можност да 
ги запознае начините на изготвување на квалитетна 
и конкурентна кратка биографија, а со тоа ќе си 
ги зголеми шансите за добивање на посакуваното 
вработување.

ОБУКА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА 
КРАТКА БИОГРАФИЈА
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• Интернет страна
• Брошури
• Флаери
• Публикации

ЧЕКОР 5
Чекај одговор

ЧЕКОР 6
Резервирај ги 

термините

Во рок од 15 дена ќе 
те контактира некој од 

Центарот со корисни 
информации

Термините за обука можат 
да бидат договорени 

согласно распоредот во 
Центарот

ЧЕКОР 7
Учи редовно и добиј 

Диплома / Сертификат

ЧЕКОР 8
Аплицирај за работа

Биди редовен, совесно 
изврши ги задачите, 

изработи ги проектите,  
покажи резултати и добиј 

диплома / сертификат 

Напиши ЦВ, вметни ги 
твоите нови  знаења и 

вештини и активно барај 
работа!

ЧЕКОР 1
Пронајди го 
Центарот

ЧЕКОР 2
Информирај се

• Интернет Адреса
• Поштенска Адреса 

ЧЕКОР 3
Земи корисни 
материјали

ЧЕКОР 4
Поднеси апликација

види на последната страна

• Телефон
• Е-маил
• Поштенска Адреса 

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

види на последната страна
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КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ул. Димитрија Чуповски бр. 13,
1000 Скопје

Тел. 02/3244-000
jadranka@mchamber.mk

www.mchamber.mk

Полио Плус - Движење против хендикеп

бул. АВНОЈ бр. 64, лок. 2
1000 Скопје

Тел. 02/2400-544
dec@polioplus.org.mk
www.polioplus.org.mk

“Стопанска Комора на Македонија” и 
Центар за вработување на лица со хендикеп




