
 

 

 
Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени 

од пазарот на труд 
Референтен број 12-9137/1 

ПРОЕКТОТ Е ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКА УНИЈА  

  
Инструмент на Европска Унија за Пред-пристапна помош - ИПА 

 

 

 
 

 
 

Проектот е финансиран 
од Европска Унија 

ПОВИК ДО КОМПАНИИ 

За изразување интерес за обезбедување вработување/практична работа за лица под 

социјален ризик 

 

Институтот за економско истражување и политики „Finance Think“, Скопје, во соработка со 

Центарот за детска и семејна заштита КМОП, Атина, го спроведува проектот „Унапредување на 

активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, договор 

број 12-9137/1, финансиран од Европска Унија. Краен корисник на проектот е Министерство 

за труд и социјална политика. 

Основна цел на проектот е „зголемување на активацијата на лицата под ризик од социјална 

исклученост на пазарот на труд преку подобрување на нивните вештини, образование, 

квалификации и олеснување на целосната интеграција во општеството и пазарот на труд“. 

Исполнувањето на оваа цел е поделено во специфични фази кои вклучуваат конкретни чекори 

на следните три фронта: 

1. Зголемување на ефикасноста на мерките и услугите за вработување и социјална 

заштита за унапредување на социјалната вклученост на ранливите групи лица,. 

2. Поттикнување и обука на ранливите групи лица со вештини и искуство потребно за 

полесно вклучување на пазарот на труд.  

3. Зголемување на јавната свест за проблемот на социјална исклученост на овие лица, и 

создавање ефективно партнерство со главни засегнати страни. 

Во насока на исполнување на овие цели, досега се организирани шест обуки за развој на 

вештини за вработување кои беа успешно завршени од повеќе од 120 лица кои припаѓаат во 

некоја од следниве категории:  

o невработено лице евидентирано во АВРМ најмалку 1 година,  

o младо невработено лице евидентирано во АВРМ најмалку 6 месеци,  

o младо лице до 29 години со ниски квалификации,  

o жртва на семејно насилство, 

o дете без родители и родителска грижа,  

o самохран родител,  

o Ром/Ромка,  

o родител на деца со пречки во развојот,  

o родител на 3 и повеќе деца, 

o лице со телесна попреченост , 

o лице со интелектуална попреченост . 

Со цел дополнително зајакнување на нивните основни вештини и вработливост, следен чекор 

во проектот, е обезбедување можност за изведување практична работа  во одредена 

македонска компанија. За таа цел, ве покануваме да изразите интерес за вклучување на едно 
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или неколку од овие лица во вашата компанија, на 4 до 6 месечна практична работа, со што ќе 

придонесете во исполнување на крајната цел на овој проект. По изразување на вашиот 

интерес, заедно ќе го одбереме профилот на лице што најмногу одговара на потребите на 

вашата организација. 

Целиот процес на изведување на практичната работа ќе биде поддржан од проектниот тим, и 

истиот нема да ги нарушува вашите секојдневни работни навики. Бројот на денови и часови на 

изведување на практичната работа ќе бидат поставени така да најмногу одговараат на вашите 

потреби. 

Сите компании што ќе учествуваат во овој процес, ќе добијат плакета за општествено 

одговорна компанија. 

Заинтересираните компании треба да го искажат својот интерес на електронската адреса 

blagica.petreski@financethink.mk, најдоцна до 25 јануари 2017 година. 
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