


ВОЛОНТЕРСТВО/
ПРАКТИКАНСТВО

ПРОГРАМА

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

претставува иновативно реше-
ние кое цели да ја унапреди 
и зајакне вработливоста на 
лицата со хендикеп и да ги 
зголеми нивните капаци-тети 
за напредување во профе-
сионалната кариера. 

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

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

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

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

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

КОИ СМЕ НИЕ?

4

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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своите години. Ова е во линија и на концептот на доживотно 
учење, кој промовира активно запознавање на практично ниво 
со конкретни работни активности.

Целта на оваа програма е да овозможи стекнување на 
практични работни искуства од редовните работни процеси 
во некоја од компаниите со кои соработуваме или во рамки 
на самиот Центар за вработување на лица со хендикеп. Ваков 
вид на искуство е од непроценливо значење за секое лице кое 
активно се стреми да стане дел од отворениот пазар на труд. 
Уште повеќе, преку директно стекнување на знаења и вештини 
за конкретно работно место се зголемуваат шансите за да се 
добие тоа работно место во иднина.

Со цел да креираме мостови помеѓу компаниите и активните 
баратели на работа со хендикеп направивме мрежа од компании 
од отворениот пазар на труд кои се спремни да вклучат 
практиканти со хендикеп во своите секојдневни работни 
процеси. На тој начин ќе можеме и непосредно да влијаеме 
на надминувањето на бариерите за вработување, работа и 
напредување на работното место на лицата со хендикеп. Но, со 
оглед дека и тоа е двонасочна улица, ќе можеме да придонесеме 
и кон надминување на личните бариери кои се појавуваат во 
работните односи, било тие да се кај вработените со хендикеп, 
нивните колеги, претпоставени и/или сопственици...

Програмата која ја нуди Центарот за вработување на лица 
со хендикеп овозможува и месечен надоместок за одреден 
број на лица со хендикеп кои учествуваат во оваа програма. 
Месечниот надоместок е во висина која ги покрива трошоците 
на практикантот за превоз и за прехранување. 
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Практикантството претставува стекнување на работно 
искуство преку учество во работните процеси на одредена 
организација. Со други зборови, тоа е вовед во професионална 
кариера. Преку размена на услуга за стекнато работно 
искуство, се овозможува баланс и задоволство на двете 
страни – практикантот стекнува искуство, а компанијата има 
дополнителен човечки кадар во работните задачи.

Ние во Центарот сме свесни за незаменливото значење 
на работното искуство, како чекор надвор од формалното 
образование. Тоа искуство секогаш ќе има првенство во 
очите на секој кој бара да вработи одредено лице, затоа 
што додека образованието го покажува нивото на теоретско 
знаење, искуството го покажува практичното, апликативното 
знаење. Токму и затоа кога некој бара да вработи лице, бара 
тоа да поседува одреден број на години работно искуство.

Иако практикантството се користи најмногу помеѓу 
студентите со цел да си ги зголемат искуството и шансите 
за прво вработување, имајќи го предвид македонскиот 
систем на „специјално образование“, лицата со хендикеп 
имаат потреба од стекнување работно искуство независно од 

ПРОГРАМА ЗА 
ПРАКТИКАНСТВО
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•	 Придонесува	кон	личниот	и	професионалниот	
развој	на	лицето	преку	извршување	на	работни	
задачи	со	различни	нивоа	на	комплексност;

•	 Се	 комплетира	 како	 чекор	 на	 патот	 кон	
стекнување	 на	 целосно	 вработување,	 но	 без	
обврска	 за	 вработување	 во	 компанијата	 во	
која	се	извршува	практиканството;

•	 Се	 планира	 и	 извршува	 во	 консултација	
со	 Центарот	 за	 вработување	 на	 лица	 со	
хендикеп,	 Полио	 Плус	 –	 движење	 против	
хендикеп,	 Стопанска	 комора	 на	Македонија,	
како	 и	 компанијата	 во	 која	 ќе	 се	 извршува	
практикантството,	 со	 цел	 да	 се	 обезбедат	
соодветни	услови	за	успешно	извршување	на	
работните	задачи;

•	 Вклучена	 е	 и	 менторска	 компонента	 преку	
самата	супервизија	во	извршување	на	работ-
ните	 задачи,	 која	 во	 својата	 суштина	 е	 еду-
кативна;

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ПРАКТИКАНСТВОТО 

•	 Се	 добиваат	 работни	 искуства	 важни	 за	 поната-
мошното	градење	и	напредување	во	кариерата;

•	 Се	 надоградуваат	 односите	 кои	 Центарот,	 Полио	
Плус	и	Стопанската	комора	ги	имаат	со	компаниите	
од	отворениот	пазар	на	труд,	но	и	се	унапредуваат	
поимувањата	 за	 различни	 прашања	 поврзани	 со	
хендикеп	во	рамки	на	самите	компании;

•	 Значително	 се	 подигнува	 свеста	 и	 сензибилноста	
на	 вработените	 и	 менаџментот	 во	 компаниите	
во	 кои	 се	 извршува	 практикантството	 за	 сите	
прашања	 поврзани	 со	 хендикеп,	 а	 анјбитно	 за	
овозможувањето	на	еднакви	услови	за	вработување,	
работа	и	напредување	во	кариерата;

•	 Практиканството	 е	 најуспешно	 кога	 практикантот,	
Центарот,	Полио	Плус	и	Стопанската	комора	ја	делат	
одговорноста	за	тоа	ова	искуство	да	биде	позитивно	
и	вредно	за	индивидуата	со	хендикеп.
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• Интернет страна
• Брошури
• Флаери
• Публикации

ЧЕКОР 5
Чекај одговор

ЧЕКОР 6
Резервирај ги 

термините

Во рок од 15 дена ќе 
те контактира некој од 

Центарот со корисни 
информации

Термините за обука можат 
да бидат договорени 

согласно распоредот во 
Центарот

ЧЕКОР 7
Учи редовно и добиј 

Диплома / Сертификат

ЧЕКОР 8
Аплицирај за работа

Биди редовен, совесно 
изврши ги задачите, 

изработи ги проектите,  
покажи резултати и добиј 

диплома / сертификат 

Напиши ЦВ, вметни ги 
твоите нови  знаења и 

вештини и активно барај 
работа!

ЧЕКОР 1
Пронајди го ДЕЦ

ЧЕКОР 2
Информирај се

• Интернет Адреса
• Поштенска Адреса 

ЧЕКОР 3
Земи корисни 
материјали

ЧЕКОР 4
Поднеси апликација

види на последната страна

• Телефон
• Е-маил
• Поштенска Адреса 

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

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

1000	Скопје
Тел.	02/3244-000

jadranka@mchamber.mk
www.mchamber.mk

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Полио Плус - Движење против хендикеп

бул.	АВНОЈ	бр.	64,	лок.	2
1000	Скопје

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

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




