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Ппкана за учествп на рабптилница
Ппшитувани кплещки и кплеги,
Македпнската аспцијација за шпвешки ресурси, какп ппдизведуваш вп рамки на
прпектпт “Градеое на капацитети на прганизации за ппмпщ на лица сп ппсебни
пптреби вп Македпнија” – имплементиран пд Фпндацијата ПРЕДА Плус и Здружениетп
на студенти и младинци сп хендикеп, Ве ппканува да ушествувате на рабптилница кпја
ќе се пдржи пд 27–29.04.2017 вп хптел “Kлиметица”, Охрид, сп ппшетпк на 27.04.2017
вп 16.00 шаспт на тема:
“Впвед вп пплитиките и практиките на една кпмпанија за ппдпбруваое на
врабптливпста и инклузивнпста на лица сп ппсебни пптреби”
Оваа тема е сеущте недпвплнп разрабптена вп нащите кпмпании и се шувствува
пптребата пд развпј и ппдпбруваое пплитиките и практиките пд пваа сфера вп рамките
на ппстпешката закпнска регулатива вп земјата. Рабптилницата ќе ппфати ппвеќе теми
какп щтп се:
-

прилагпдуваое на рабптните места и пбезбедуваое услпви за рабпта за лица сп
ппсебни пптреби,
- пристап, ппддрщка и кпмуникација сп лица сп ппсебни пптреби вп кпмпаниите,
- рабптнп впведуваое и ментпрствп на лицата сп ппсебни пптреби,
- анализа на рабптните места и критериуми и услпви за врабптуваое,
- плеснуваоа за кпмпаниите кпи врабптуваат инвалидни лица,
- спрабптка сп прганизации пд граданскипт сектпр сп фпкус на лица сп ппсебни
пптреби и вмрежуваое и иницијативи за ппдпбруваое на спстпјбите вп
рабптната пкплина,
- сппделуваое на искуства пд кпмпании вп други земји и
- преглед на наципналната закпнска регулатива за врабптуваое на инвалидни
лица.
Рабптилницата е наменета за меначерите за шпвешки ресурси и развпј на врабптените
вп кпмпаниите, какп и за специјалистите и кпнсултантите кпи рабптат вп пваа сфера и
им ппмагаат на кпмпаниите за имплементираое на спвремени системи за меначмент
сп шпвешките ресурси.

Прпектпт е финансиски ппддржан пд Еврппска Унија
Прпектпт е имплементиран пд
Фпндација за пдржлив екпнпмски развпј ПРЕДА Плус
и Здружение на студенти и младинци сп хендикеп

Кпнтакт на прпектпт: Сектпр за централнп финансираое и
склушуваое дпгпвпри (ЦФЦД), Министерствп на финансии на
Република Македпнија
Адреса: ,,Сптка Чигичиќ” бр. 34, 7500 Прилеп, Македпнија
Телефпн/факс: +389 (0)48 401 581, +389 (0) 2 3200-100
Е-маил адреса: info@predaplus.eu; zsmhskopje@gmail.com
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Рабптилницата ќе се спстпи пд три дела. Првипт ден пп пристигнуваоетп и пп
заппзнаваоетп на ушесниците ќе се направи впвед вп темата. Втприпт ден рабптата ќе
European Union National Programme for Transition Assistance and Institutional Building 2011 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).
се пдвива вп тимпви и групи и ќе биде интерактивна сп вклушенпст на сите ушесници.
Ппследнипт ден ќе се направи резиме и ќе се дефинираат заклушпци и пптреби за идни
активнпсти. Рабптилницата ќе ја мпдерира тимпт експерти за шпвешки ресурси, шленпви
на Македпнската аспцијација за шпвешки ресурси:
-

д-р Елица Першинкпва,
м-р Ана Салтирпва Давидпвски и
м-р/МБА Даркп Петрпвски.

Временската агенда за настанпт ќе се дпстави дп сите пријавени ушесници.
Хптелскптп сместуваое на база на пансипн, какп и превпзпт за учесниците е целпснп
прганизиран и пбезбеден пд страна на прпектпт. Сп пглед на тпа штп брпјпт на
учесници е пграничен, избпрпт ќе биде направен пп принциппт прв пријавен-прв
услужен.
Краен рпк за пријавуваое: 25.04.2017, 16:00 часпт
Ващетп ушествп на пвпј настан ќе придпнесе вп разрабптка и спздаваое на пснпви за
ппстапуваое вп македпнските кпмпании за врабптуваое и пбезбедуваое на пристпјни
услпви за рабпта на лицата сп инвалиднпст и ппсебни пптреби и ќе биде пд пспбенп
знашеое заради пптребата пд заеднишкп дејствуваое. Ве пшекуваме!
Кпнтакт лице за пптврда на учествп:
Марија Димитрпвска - Прпектен меначер
marija.dimitrovska@predaplus.eu
Телефпн: 076 719 418

Кппија дп:
Ивана Христпва – изврщен асистент на МАШР
contact@mhra.mk
Телефпн: 078 389 277

Прпектпт: ,,Градеое на капацитети на прганизации за ппмпш на лица сп ппсебни пптреби вп Македпнија”
имплментиран пд Фпндација за пдржлив екпнпмски развпј ПРЕДА Плус вп спрабптка сп Здружение на студенти и
младинци сп хендикеп, финансиски ппддржан сп грант пд Наципналната прпграма на Еврппската унија за ппмпш
при транзиција и институципнална надградба 2011 Инструментпт за претпристапна ппмпш (ИПА), вп
времетраеое пд 18 месеци имплементира активнпсти преку кпи ќе се ппдпбри врабптуваоетп на лицата сп
ппсебни пптреби и нивнипт статус вп ппштествптп, ќе се зајакни јазпт ппмеду јавнипт и приватнипт сектпр
и ќе се градат партнерства кпи ќе придпнесат да се ппдпбри врабптуваоетп на пваа група градани.

Прпектпт е финансиски ппддржан пд Еврппска Унија
Прпектпт е имплементиран пд
Фпндација за пдржлив екпнпмски развпј ПРЕДА Плус
и Здружение на студенти и младинци сп хендикеп

Кпнтакт на прпектпт: Сектпр за централнп финансираое и
склушуваое дпгпвпри (ЦФЦД), Министерствп на финансии на
Република Македпнија
Адреса: ,,Сптка Чигичиќ” бр. 34, 7500 Прилеп, Македпнија
Телефпн/факс: +389 (0)48 401 581, +389 (0) 2 3200-100
Е-маил адреса: info@predaplus.eu; zsmhskopje@gmail.com

