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Царовска: Да се подигне свеста кај компаниите за способностите на лицата со попреченост

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, претставникот на УСАИД Македонија, Едвард Гонзалес,
Томислав Зографски од фондацијата „iVote“ и државниот советник во Државниот инспекторат за труд, Беџет Беџети,
денеска потпишаа меморандум за соработка за поддршка на практикантската работа на учесниците во проектот за
Социјална инклузија преку технологија.
Царовска посочи дека примарна цел на професионалната рехабилитација е да им овозможи на лицата со попреченост да
обезбедат и задржат соодветно вработување.
- Затоа МТСП му дава особено значење на процесот на воведувањето на професионалната рехабилитација, како можност
лицата со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а со тоа да се поттикне и
интеграцијата и реинтеграцијата на овие лица во општеството. Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во
профитабилно вработување и вклучување на пазарот на трудот, имајќи предвид дека ИКТ технологијата обезбедува се’
повеќе работни места и бара унапредување на вештините со кои и ќе се зголеми конкурентноста - рече министерката.
Царовска нагласи дека покрај напорите да се олесни влезот на пазарот на трудот на лицата со попреченост, клучно е и да
се подигне свеста кај македонските компании за способностите и можностите на овие лица и дека лицата со попреченост
не треба да се перцепираат само како индивидуи на кои им е потребна помош, туку дека тие се вредни и посветени
работници и дека можат да бидат ефективни и ефикасни доколку им се даде шанса.
Проектот на УСАИД за Социјална инклузија преку технологија е имплементиран од фондацијата „iVote“ во соработка со
граѓанската организација „Отворете ги прозорците“ и здружението за студенти и младинци со попреченост во
Македонија. Главната цел на проектот е да ја зголеми инклузијата и интеграцијата на младите луѓе со попреченост на
пазарот на трудот во Македонија, особено во брзо растечкиот ИКТ сектор преку онлајн курсеви и практично искуство во
ИКТ компаниите во земјава.
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Вработување на лицата со пречки во развојот – ИТ компаниите ги отворија вратите за пракса

Вангел Тркељанов е едно од лицата со пречки во развојот, кое благодарение на обуката која ја имал успеал да се
вработи. Тој сега работи во Кабинетот на министерката за труд и социјална политика. Тој истакна дека преку овој
проект, им се овозможува да се стекнат со практично знаење во компаниите од областа на интернет технологијата.
Но, таква среќа немал Александар Галевски. Тој е невработен и надева дека преку овој проект ќе успее да најде работа, и
да докаже дека, како што вели, лицата со посебни потреби можат да придонесат за општеството.
Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска рече дека сега за сега нема некоја посебна мерка за
вработување на лицата со пречки во развојот , но додава дека ова е приоритет во рамките на мерките за вработување.
За да се реализира проектот за развивање на практиката за лицата со посебни потреби во приватните компании,
Министерството за труд и социјална политика, УСАИД и Фондацијата „Јас гласам“ потпишаа меморандум за соработка.
Проектот ќе чини 135 илјади американски долари, и треба да заврши во март наредната година.
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Потпишан Меморандум за поддршка на практикантската работа за лица со попреченост

Меморандум за поддршка на практикантската работа на лицата со попреченост потпишаа денеска Министерството за
труд и социјална политика, УСАИД, Државниот трудов инспекторат и фондацијата Ивоут, во рамки на проектот Социјална
инклузија преку технологија.
Документот го потпишаа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, претставникот на УСАИД Едвард
Гонзалес, претставникот на Државниот трудов инспекторат Алајдин Хевзиу и директорот на iVote фондација, Томислав
Зографски.
Царовска истакна дека МТСП му дава особено значење на овој процес, односно на воведувањето на професионаланата
рехабилитација како можност лицата со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а
со тоа да се поттикне и интеграцијата и реинтеграцијата на овие лица во општеството.
- Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во профитабилно вработување и вклучување на пазарот на трудот.
Сметам дека токму со оваа иницијатива со која се дава можност за практикантство на лицата со попреченост и понатаму
можност за нивно вработување ќе се раздвижи и бизнис секторот. Досега на нив се гледа како на лица, на кои им е
потребна треба помош, па се вработуваа исклучиво од хуманитарни причини, рече таа.
Царовска посочи дека активните мерки за вработување важат за сите, а со оваа пилот мерка ќе може да се согледа како
бизнис компаниите ќе ги прифатат практикантите и колку од нив ќе останат на тие работни места. Доколку се согледа
можност за развој, Царовска во 2018 година најави посебна мерка за овие лица.
Зографски рече дека ова е прв ваков вид соработка со официјална институција за размена на поддршка на лицата со
попреченост, на кои им се овозможува легално да учествуваат во практиканска работа во компаниите во Македонија.
- Овие лица досега беа во некоја сива зона и за нив практиканството не беше законски решено, додаде извршниот
директор на iVote фондацијата, која е имплементатор на проектот.
Во рамки на проектот лицата со попреченост имаат можност да посетуваат 20 курсеви, десет за т.н. меки вештини, како
презентациски вештини, основи на финансиско работење, однесување на работа и десет технички вештини, кои се
поврзани со ИТ секторот.
Гонзалес истакна дека со меморандумот се креираат повеќе можности за лицата со попреченост, со цел тие да добијат
работно искуство и да влезат на пазарот на трудот.
- УСАИД изминатите 25 години во Македонија спроведува социјална инклузија. Во таа смисла важна е соработката меѓу
Владата, приватниот сектор и цивилното општество. Кога имаме ниски очекувања од луѓето со попреченост, добиваме
ниски резултати. Кога креираме можности и имаме високи очекувања за овие лица, тогаш добиваме подобри резултати,
согледуваме дека тие можат да успеат. Лицата со физичка и ментална попреченост можат да бидат рамноправни
членови на ова општество, истакна Гонзалес.
Тој додаде дека досега обуката ја минале 127 лица со попреченост.
Социјална инклузија преку технологија е проект имплементиран од iVote Фондација во партнерство со Отворете ги
Прозорците и Асоцијација на младинци и студенти со хендикеп. Проектот почна во септември 2016 година, а ќе трае до
март 2018. Чини 135 илјади долари.
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Лицата со попреченост ќе добијат можност за вработување во информатичкиот сектор

Денес официјално се потпиша меморандумот за поддршка на практикантската работа на лицата со попреченост како дел
од проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија.
Меморандумот беше потпишан од страна на министерката Мила Царовска, директорот на Државниот трудов
инспекторат и директорот на „иВоте“ Фондацијата, Томислав Зографски, имплементатор на проектот, а во присуство на
претставник од УСАИД Македонија.
Целта на проектот е преку далечинско учење на информатичко-комуникациски вештини (ИКТ), да се овозможи поголема
инклузија на младите лица со попреченост во ИКТ секторот во Македонија.
Денешниот настан, воедно, имаше за цел да ги запознае македонските компании дека лицата со попреченост можат да
бидат еднакво ефективни и корисни вработени доколку им се даде шанса.
„Со овој меморандум, се обидуваме да им дадеме поддршка и на лицата со попреченост за подобра социјална инклузија
и подобрување на нивните вештини за вработување но и на компаниите кои се заинтересирани да примат практиканти и
да ги надминат стереотипите и да бидат отворени за инклузија”, рече Едвард Гонзалес од мисијата на УСАИД.
Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, истакна дека крајната цел е лицата со попреченост да
дојдат до профитабилно вработување.
„Примарна цел на професионалната рехабилитација е да им овозможи на лицата со попреченост да обезбедат и задржат
соодветно вработување. Затоа МТСП му дава особено значење на овој процес, односно на воведувањето на
професионаланата рехабилитација како можност лицата со попреченост да се вработат или да напредуваат во
соодветното вработување, а со тоа да се поттикне и интеграцијата и реинтеграцијата на овие лица во општеството.
Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во профитабилно вработување и вклучување на пазарот на трудот, а
знаеме дека во денешно време ИКТ технологијата обезбедува се повеќе работни места и бара унапредување на
вештините со кои и ќе се зголеми конкурентноста. Затоа го поздравувам проектот кој ќе ги развие ИКТ вештините кај
лицата вклучени во проектот и со надеж дека овие обуки на крајот ќе доведат и до обезбедување на работни места за
истите“, истакна министерката Царовска.
„Социјална инклузија преку технологија“ е проект имплементиран од иВоте Фондација во партнерство со „Отворете ги
Прозорците“ и Асоцијација на младинци и студенти со хендикеп. Како дел од овој проект над 120 лица со попреченост ја
искористија можноста за стекнување на нови вештини и знаења преку електронско учење и контимуирана менторска
поддршка.
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МТСП: Потпишан меморандум за интеграција на младите луѓе со попреченост на пазарот на труд

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, претставникот на УСАИД Македонија, Едвард Гонзалес,
Томислав Зографски од фондацијата iVote и државниот советник во Државниот инспекторат за труд, Беџет Беџети,
денеска потпишаа меморандум за соработка за поддршка на практикантската работа на учесниците во проектот за
социјална инклузија преку технологија.
Во своето обраќање на овој настан министерката Царовска посочи дека примарна цел на професионалната
рехабилитација е да им овозможи на лицата со попреченост да обезбедат и да задржат соодветно вработување. Затоа,
МТСП му дава особено значење на процесот на воведувањето на професионалната рехабилитација како можност лицата
со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а со тоа да се поттикнат и интеграцијата
и реинтеграцијата на овие лица во општеството. Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во профитабилно
вработување и вклучување на пазарот на труд имајќи предвид дека ИКТ-технологијата обезбедува сè повеќе работни
места и бара унапредување на вештините со кои и ќе се зголеми конкурентноста.
Царовска нагласи дека покрај напорите да се олесни влезот на пазарот на труд на лицата со попреченост, клучно е и да
се подигне свеста кај македонските компании за способностите и можностите на овие лица и дека лицата со попреченост
не треба да се перципираат само како индивидуи на кои им е потребна помош, туку дека тие се вредни и посветени
работници и дека може да бидат ефективни и ефикасни доколку им се даде шанса.
Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија е имплементиран од фондацијата iVote“ во соработка со
граѓанската организација „Отворете ги прозорците“ и здружението за студенти и младинци со попреченост во
Македонија. Главната цел на проектот е да ги зголеми инклузијата и интеграцијата на младите луѓе со попреченост на
пазарот на труд во Македонија, особено во брзорастечкиот ИКТ-сектор преку онлајн-курсеви и практично искуство во
ИКТ-компаниите во земјата.
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Потпишан Меморандум за поддршка на практикантската работа за лица со попреченост

Меморандум за поддршка на практикантската работа на лицата со попреченост потпишаа денеска Министерството за
труд и социјална политика, УСАИД, Државниот трудов инспекторат и фондацијата Ивоут, во рамки на проектот Социјална
инклузија преку технологија.
Документот го потпишаа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, претставникот на УСАИД Едвард
Гонзалес, претставникот на Државниот трудов инспекторат Алајдин Хевзиу и директорот на iVote фондација, Томислав
Зографски.
Царовска истакна дека МТСП му дава особено значење на овој процес, односно на воведувањето на професионаланата
рехабилитација како можност лицата со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а
со тоа да се поттикне и интеграцијата и реинтеграцијата на овие лица во општеството.
– Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во профитабилно вработување и вклучување на пазарот на трудот.
Сметам дека токму со оваа иницијатива со која се дава можност за практикантство на лицата со попреченост и понатаму
можност за нивно вработување ќе се раздвижи и бизнис секторот. Досега на нив се гледа како на лица, на кои им е
потребна треба помош, па се вработуваа исклучиво од хуманитарни причини, рече таа.
Царовска посочи дека активните мерки за вработување важат за сите, а со оваа пилот мерка ќе може да се согледа како
бизнис компаниите ќе ги прифатат практикантите и колку од нив ќе останат на тие работни места. Доколку се согледа
можност за развој, Царовска во 2018 година најави посебна мерка за овие лица.
Зографски рече дека ова е прв ваков вид соработка со официјална институција за размена на поддршка на лицата со
попреченост, на кои им се овозможува легално да учествуваат во практиканска работа во компаниите во Македонија.
– Овие лица досега беа во некоја сива зона и за нив практиканството не беше законски решено, додаде извршниот
директор на iVote фондацијата, која е имплементатор на проектот.
Во рамки на проектот лицата со попреченост имаат можност да посетуваат 20 курсеви, десет за т.н. меки вештини, како
презентациски вештини, основи на финансиско работење, однесување на работа и десет технички вештини, кои се
поврзани со ИТ секторот.
Гонзалес истакна дека со меморандумот се креираат повеќе можности за лицата со попреченост, со цел тие да добијат
работно искуство и да влезат на пазарот на трудот.
– УСАИД изминатите 25 години во Македонија спроведува социјална инклузија. Во таа смисла важна е соработката меѓу
Владата, приватниот сектор и цивилното општество. Кога имаме ниски очекувања од луѓето со попреченост, добиваме
ниски резултати. Кога креираме можности и имаме високи очекувања за овие лица, тогаш добиваме подобри резултати,
согледуваме дека тие можат да успеат. Лицата со физичка и ментална попреченост можат да бидат рамноправни
членови на ова општество, истакна Гонзалес.
Тој додаде дека досега обуката ја минале 127 лица со попреченост.
Социјална инклузија преку технологија е проект имплементиран од iVote Фондација во партнерство со Отворете ги
Прозорците и Асоцијација на младинци и студенти со хендикеп. Проектот почна во септември 2016 година, а ќе трае до
март 2018. Чини 135 илјади долари.
Посети ја
страната:

http://www.libertas.mk/potpishan-memorandum-za-poddrshka-na-pr/

Датум:

26.10.201

Медиум:

TOCKA.COM.MK

Наслов:

МТСП: Потпишан меморандум за интеграција на младите луѓе со попреченост на пазарот на труд

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, претставникот на УСАИД Македонија, Едвард Гонзалес,
Томислав Зографски од фондацијата iVote и државниот советник во Државниот инспекторат за труд, Беџет Беџети,
денеска потпишаа меморандум за соработка за поддршка на практикантската работа на учесниците во проектот за
социјална инклузија преку технологија.
Во своето обраќање на овој настан министерката Царовска посочи дека примарна цел на професионалната
рехабилитација е да им овозможи на лицата со попреченост да обезбедат и да задржат соодветно вработување. Затоа,
МТСП му дава особено значење на процесот на воведувањето на професионалната рехабилитација како можност лицата
со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а со тоа да се поттикнат и интеграцијата
и реинтеграцијата на овие лица во општеството. Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во профитабилно
вработување и вклучување на пазарот на труд имајќи предвид дека ИКТ-технологијата обезбедува сè повеќе работни
места и бара унапредување на вештините со кои и ќе се зголеми конкурентноста.
Царовска нагласи дека покрај напорите да се олесни влезот на пазарот на труд на лицата со попреченост, клучно е и да
се подигне свеста кај македонските компании за способностите и можностите на овие лица и дека лицата со попреченост
не треба да се перципираат само како индивидуи на кои им е потребна помош, туку дека тие се вредни и посветени
работници и дека може да бидат ефективни и ефикасни доколку им се даде шанса.
Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија е имплементиран од фондацијата iVote“ во соработка со
граѓанската организација „Отворете ги прозорците“ и здружението за студенти и младинци со попреченост во
Македонија. Главната цел на проектот е да ги зголеми инклузијата и интеграцијата на младите луѓе со попреченост на
пазарот на труд во Македонија, особено во брзорастечкиот ИКТ-сектор преку онлајн-курсеви и практично искуство во
ИКТ-компаниите во земјата.
Посети ја
страната:

http://tocka.com.mk/vesti/249826/mtsp-potpisan-memorandum-za-integracija-na-mladite-lugje-sopoprecenost-na-pazarot-na-trud

Датум:

26.10.201

Медиум:

A1on.mk

Наслов:

Потпишан Меморандум за поддршка на практикантската работа за лица со попреченост

Меморандум за поддршка на практикантската работа на лицата со попреченост потпишаа денеска Министерството за
труд и социјална политика, УСАИД, Државниот трудов инспекторат и фондацијата Ивоут, во рамки на проектот Социјална
инклузија преку технологија.
Документот го потпишаа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, претставникот на УСАИД Едвард
Гонзалес, претставникот на Државниот трудов инспекторат Алајдин Хевзиу и директорот на iVote фондација, Томислав
Зографски.
Царовска истакна дека МТСП му дава особено значење на овој процес, односно на воведувањето на професионаланата
рехабилитација како можност лицата со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а
со тоа да се поттикне и интеграцијата и реинтеграцијата на овие лица во општеството.
– Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во профитабилно вработување и вклучување на пазарот на трудот.
Сметам дека токму со оваа иницијатива со која се дава можност за практикантство на лицата со попреченост и понатаму
можност за нивно вработување ќе се раздвижи и бизнис секторот. Досега на нив се гледа како на лица, на кои им е
потребна треба помош, па се вработуваа исклучиво од хуманитарни причини, рече таа.
Царовска посочи дека активните мерки за вработување важат за сите, а со оваа пилот мерка ќе може да се согледа како
бизнис компаниите ќе ги прифатат практикантите и колку од нив ќе останат на тие работни места. Доколку се согледа
можност за развој, Царовска во 2018 година најави посебна мерка за овие лица.
Зографски рече дека ова е прв ваков вид соработка со официјална институција за размена на поддршка на лицата со
попреченост, на кои им се овозможува легално да учествуваат во практиканска работа во компаниите во Македонија.
– Овие лица досега беа во некоја сива зона и за нив практиканството не беше законски решено, додаде извршниот
директор на iVote фондацијата, која е имплементатор на проектот.
Во рамки на проектот лицата со попреченост имаат можност да посетуваат 20 курсеви, десет за т.н. меки вештини, како
презентациски вештини, основи на финансиско работење, однесување на работа и десет технички вештини, кои се
поврзани со ИТ секторот.
Гонзалес истакна дека со меморандумот се креираат повеќе можности за лицата со попреченост, со цел тие да добијат
работно искуство и да влезат на пазарот на трудот.
– УСАИД изминатите 25 години во Македонија спроведува социјална инклузија. Во таа смисла важна е соработката меѓу
Владата, приватниот сектор и цивилното општество. Кога имаме ниски очекувања од луѓето со попреченост, добиваме
ниски резултати. Кога креираме можности и имаме високи очекувања за овие лица, тогаш добиваме подобри резултати,
согледуваме дека тие можат да успеат. Лицата со физичка и ментална попреченост можат да бидат рамноправни
членови на ова општество, истакна Гонзалес.
Тој додаде дека досега обуката ја минале 127 лица со попреченост.
Социјална инклузија преку технологија е проект имплементиран од iVote Фондација во партнерство со Отворете ги
Прозорците и Асоцијација на младинци и студенти со хендикеп. Проектот почна во септември 2016 година, а ќе трае до
март 2018. Чини 135 илјади долари.
Посети ја
страната:

http://a1on.mk/archives/809655

Датум:

26.10.201

Медиум:

Denar.mk

Наслов:

МТСП: Потпишан меморандум за интеграција на младите луѓе со попреченост на пазарот на трудот

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, претставникот на УСАИД Македонија, Едвард Гонзалес,
Томислав Зографски од фондацијата „iVote“ и државниот советник во Државниот инспекторат за труд, Беџет Беџети,
денеска потпишаа меморандум за соработка за поддршка на практикантската работа на учесниците во проектот за
социјална инклузија преку технологија.
Во своето обраќање на овој настан министерката Царовска посочи дека примарна цел на професионалната
рехабилитација е да им овозможи на лицата со попреченост да обезбедат и да задржат соодветно вработување. Затоа
МТСП му дава особено значење на процесот на воведувањето на професионалната рехабилитација, како можност лицата
со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а со тоа да се поттикне и интеграцијата и
реинтеграцијата на овие лица во општеството. Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во профитабилно
вработување и вклучување на пазарот на трудот, имајќи предвид дека ИКТ технологијата обезбедува се’ повеќе работни
места и бара унапредување на вештините со кои и ќе се зголеми конкурентноста.
Царовска нагласи дека покрај напорите да се олесни влезот на пазарот на трудот на лицата со попреченост, клучно е и да
се подигне свеста кај македонските компании за способностите и можностите на овие лица и дека лицата со попреченост
не треба да се перципираат само како индивидуи на кои им е потребна помош, туку дека тие се вредни и посветени
работници и дека можат да бидат ефективни и ефикасни доколку им се даде шанса.
Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија е имплементиран од фондацијата „iVote“ во соработка со
граѓанската организација „Отворете ги прозорците“ и здружението за студенти и младинци со попреченост во
Македонија. Главната цел на проектот е да ја зголеми инклузијата и интеграцијата на младите луѓе со попреченост на
пазарот на трудот во Македонија, особено во брзо растечкиот ИКТ сектор преку онлајн курсеви и практично искуство во
ИКТ компаниите во земјава.
Посети ја
страната:

http://denar.mk/158991/ekonomija/mtsp-potpisan-memorandum-za-integracija-na-mladite-luge-sopoprecenosta-na-pazarot-na-trud

Датум:

26.10.201

Медиум:

НОВА МАКЕДОНИЈА

Наслов:

Потпишан Меморандум за поддршка на практикантската работа за лица со попреченост

Меморандум за поддршка на практикантската работа на лицата со попреченост потпишаа денеска Министерството за
труд и социјална политика, УСАИД, Државниот трудов инспекторат и фондацијата Ивоут, во рамки на проектот Социјална
инклузија преку технологија.
Документот го потпишаа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, претставникот на УСАИД Едвард
Гонзалес, претставникот на Државниот трудов инспекторат Алајдин Хевзиу и директорот на iVote фондација, Томислав
Зографски.
Царовска истакна дека МТСП му дава особено значење на овој процес, односно на воведувањето на професионалната
рехабилитација како можност лицата со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а
со тоа да се поттикне и интеграцијата и реинтеграцијата на овие лица во општеството.
- Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во профитабилно вработување и вклучување на пазарот на трудот.
Сметам дека токму со оваа иницијатива со која се дава можност за практикантство на лицата со попреченост и понатаму
можност за нивно вработување ќе се раздвижи и бизнис секторот. Досега на нив се гледа како на лица, на кои им е
потребна треба помош, па се вработуваа исклучиво од хуманитарни причини, рече таа.
Царовска посочи дека активните мерки за вработување важат за сите, а со оваа пилот мерка ќе може да се согледа како
бизнис компаниите ќе ги прифатат практикантите и колку од нив ќе останат на тие работни места. Доколку се согледа
можност за развој, Царовска во 2018 година најави посебна мерка за овие лица.
Зографски рече дека ова е прв ваков вид соработка со официјална институција за размена на поддршка на лицата со
попреченост, на кои им се овозможува легално да учествуваат во практиканска работа во компаниите во Македонија.
- Овие лица досега беа во некоја сива зона и за нив практиканството не беше законски решено, додаде извршниот
директор на iVote фондацијата, која е имплементатор на проектот.
Во рамки на проектот лицата со попреченост имаат можност да посетуваат 20 курсеви, десет за т.н. меки вештини, како
презентациски вештини, основи на финансиско работење, однесување на работа и десет технички вештини, кои се
поврзани со ИТ секторот.
Гонзалес истакна дека со меморандумот се креираат повеќе можности за лицата со попреченост, со цел тие да добијат
работно искуство и да влезат на пазарот на трудот.
- УСАИД изминатите 25 години во Македонија спроведува социјална инклузија. Во таа смисла важна е соработката меѓу
Владата, приватниот сектор и цивилното општество. Кога имаме ниски очекувања од луѓето со попреченост, добиваме
ниски резултати. Кога креираме можности и имаме високи очекувања за овие лица, тогаш добиваме подобри резултати,
согледуваме дека тие можат да успеат. Лицата со физичка и ментална попреченост можат да бидат рамноправни
членови на ова општество, истакна Гонзалес.
Тој додаде дека досега обуката ја минале 127 лица со попреченост.
Социјална инклузија преку технологија е проект имплементиран од iVote Фондација во партнерство со Отворете ги
Прозорците и Асоцијација на младинци и студенти со хендикеп. Проектот почна во септември 2016 година, а ќе трае до
март 2018. Чини 135 илјади долари.
Посети ја
страната:

http://novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=Потпишан-Меморандум-за-поддршка-напрактикантската-работа-за-лица-со-попреченост&id=32c090d7-9145-4e6b-9d29-82a80ef1a03e

Датум:

26.10.201

Медиум:

НЕТ ПРЕС

Наслов:

Царовска: Да се подигне свеста кај компаниите за способностите на лицата со попреченост

Царовска посочи дека примарна цел на професионалната рехабилитација е да им овозможи на лицата со попреченост да
обезбедат и задржат соодветно вработување.
„Затоа МТСП му дава особено значење на процесот на воведувањето на професионалната рехабилитација, како можност
лицата со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а со тоа да се поттикне и
интеграцијата и реинтеграцијата на овие лица во општеството. Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во
профитабилно вработување и вклучување на пазарот на трудот, имајќи предвид дека ИКТ технологијата обезбедува се’
повеќе работни места и бара унапредување на вештините со кои и ќе се зголеми конкурентноста“, рече министерката.
Царовска нагласи дека покрај напорите да се олесни влезот на пазарот на трудот на лицата со попреченост, клучно е и да
се подигне свеста кај македонските компании за способностите и можностите на овие лица и дека лицата со попреченост
не треба да се перцепираат само како индивидуи на кои им е потребна помош, туку дека тие се вредни и посветени
работници и дека можат да бидат ефективни и ефикасни доколку им се даде шанса.
Проектот на УСАИД за Социјална инклузија преку технологија е имплементиран од фондацијата „iVote“ во соработка со
граѓанската организација „Отворете ги прозорците“ и здружението за студенти и младинци со попреченост во
Македонија. Главната цел на проектот е да ја зголеми инклузијата и интеграцијата на младите луѓе со попреченост на
пазарот на трудот во Македонија, особено во брзо растечкиот ИКТ сектор преку онлајн курсеви и практично искуство во
ИКТ компаниите во земјава.
Посети ја
страната:

http://netpress.com.mk/carovska-da-se-podigne-svesta-kaj-kompaniite-za-sposobnostite-na-licata-sopoprecenost/

Датум:

26.10.201

Медиум:

Слободен печат

Наслов:

Потпишан Меморандум за поддршка на практикантската работа за лица со попреченост

Меморандум за поддршка на практикантската работа на лицата со попреченост потпишаа денеска Министерството за
труд и социјална политика, УСАИД, Државниот трудов инспекторат и фондацијата Ивоут, во рамки на проектот Социјална
инклузија преку технологија.
Документот го потпишаа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, претставникот на УСАИД Едвард
Гонзалес, претставникот на Државниот трудов инспекторат Алајдин Хевзиу и директорот на iVote фондација, Томислав
Зографски.
Царовска истакна дека МТСП му дава особено значење на овој процес, односно на воведувањето на професионаланата
рехабилитација како можност лицата со попреченост да се вработат или да напредуваат во соодветното вработување, а
со тоа да се поттикне и интеграцијата и реинтеграцијата на овие лица во општеството.
– Крајната цел е враќање на лицата со попреченост во профитабилно вработување и вклучување на пазарот на трудот.
Сметам дека токму со оваа иницијатива со која се дава можност за практикантство на лицата со попреченост и понатаму
можност за нивно вработување ќе се раздвижи и бизнис секторот. Досега на нив се гледа како на лица, на кои им е
потребна треба помош, па се вработуваа исклучиво од хуманитарни причини – рече таа.
Царовска посочи дека активните мерки за вработување важат за сите, а со оваа пилот мерка ќе може да се согледа како
бизнис компаниите ќе ги прифатат практикантите и колку од нив ќе останат на тие работни места. Доколку се согледа
можност за развој, Царовска во 2018 година најави посебна мерка за овие лица.
Зографски рече дека ова е прв ваков вид соработка со официјална институција за размена на поддршка на лицата со
попреченост, на кои им се овозможува легално да учествуваат во практиканска работа во компаниите во Македонија.
– Овие лица досега беа во некоја сива зона и за нив практиканството не беше законски решено, додаде извршниот
директор на iVote фондацијата, која е имплементатор на проектот.
Во рамки на проектот лицата со попреченост имаат можност да посетуваат 20 курсеви, десет за т.н. меки вештини, како
презентациски вештини, основи на финансиско работење, однесување на работа и десет технички вештини, кои се
поврзани со ИТ секторот.
Гонзалес истакна дека со меморандумот се креираат повеќе можности за лицата со попреченост, со цел тие да добијат
работно искуство и да влезат на пазарот на трудот.
– УСАИД изминатите 25 години во Македонија спроведува социјална инклузија. Во таа смисла важна е соработката меѓу
Владата, приватниот сектор и цивилното општество. Кога имаме ниски очекувања од луѓето со попреченост, добиваме
ниски резултати. Кога креираме можности и имаме високи очекувања за овие лица, тогаш добиваме подобри резултати,
согледуваме дека тие можат да успеат. Лицата со физичка и ментална попреченост можат да бидат рамноправни
членови на ова општество – истакна Гонзалес.
Тој додаде дека досега обуката ја минале 127 лица со попреченост.
Социјална инклузија преку технологија е проект имплементиран од iVote Фондација во партнерство со Отворете ги
Прозорците и Асоцијација на младинци и студенти со хендикеп. Проектот почна во септември 2016 година, а ќе трае до
март 2018. Чини 135 илјади долари.
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Фондацијата iVote организатор на настан за поддршка на практикантска работа

Тимот на проектот на УСАИД за Социјална инклузија преку технологија, имплементиран од иВоте Фондација е
организатор на настанот за потпишување на меморандумот за поддршка на практикантската работа на учесниците во
проектот, кој ќе се оддржи на 26-ти октомври (четврток) во периодот од 12:00 до 14:00 часот во хотел ТЦЦ Гранд Плаза
во Скопје.
На настанот ќе се обратат Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, директорот на Државен
инспекторат за труд, Алајдин Хавзиу и претставникот на УСАИД, Едвард Гонзалес.
По завршувањето на официјалниот дел од средбата, ќе има кафе пауза на која потенцијaлните практиканти ќе можат во
неформална атмосфера да се запознаат со компаниите заинтересирани да примат практиканти.
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