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ПОГРЕШНА СЛИКА Е ДЕКА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ НЕ МОЖАТ ДА РАБОТАТ ВО ИТ
СЕКТОРОТ, КАЖА АМБАСАДОРОТ БЕЈЛИ

„Владата на САД верува дека луѓето имаат право на еднакви шанси за вработување и забранува
дискриминација од аспект на попреченоста на луѓето“, кажа амбасадорот Џес Бејли. (Фото:СДК.МК)
Над 100 млади луѓе со попреченост ги завршија курсевите за стекнување вештини во ИТ секторот на првиот
центар за онлајн учење ХаБИТ, во рамки на проектот на американската агенција УСАИД за социјална инклузија
преку технологии. Дел од нив се практиканти во македонските информатичките компании.
Американскиот амбасадор Џес Бејли кажа дека во Македонија има погрешна слика за тоа каде можат да
работат лицата со попреченост, односно генералната слика е дека тие може да работат само во заштитни
друштва каде повеќето се лица со попреченост.
„Таа слика мора да се промени, бидејќи е можна социјална инклузија на овие луѓе преку технологијата.
Најдобар пример за тоа е Александар Стојановски, глув човек кој освои златен медал во пливање на
олимпијадата за глуви. Тој успешно заврши 11 курсеви преку овој проект и сега е практикант во една од
водечките ИТ компании овде“, кажа Бејли.
Тој рече дека и луѓето со попреченост може како вработени еднакво да придонесат во една од
најбрзорастечките индустрии во Македонија, односно во информатичкиот сектор.
„Владата на САД верува дека луѓето имаат право на еднакви шанси за вработување и забранува
дискриминација од аспект на попреченоста на луѓето. Овој проект нѝ е многу драг, особено што и откако ќе
заврши, програмата е самоодржлива, односно младите луѓе и натаму ќе може да се обраќаат за помош вп
ХаБИТ. Македонската економија ќе биде многу посилна кога сите луѓе ќе бидат вклучени“, кажа Бејли.
Филип Наков, лице со попреченост и еден од учесниците во проектот, кажа дека кога од невладината
организација „Отворете ги прозорците“ му се јавиле да се вклучи во проектот ХаБИТ, решил да се вклучи.
„Како лице со попреченост и студент на ФИНКИ решив да се вклучам во проектот. Европската унија за
концептот на ХаБИТ на награди за социјално претприемништво, а преку акселератор програмата во Виена ќе
го претсавиме проектот пред социјални претприемачи. Ги повикувам компаниите дека сме тука и да ни се
обратат за совет како да ги адаптираат нивните веб страници за да може да ги користат и лица со попреченост,
а ги повикувам и сите млади луѓе со попреченост да ни се приклучат“, вели Наков.
Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија е проект кој траеше една и пол година и создаде
онлајн платформа за учење со 20 целосно пристапни курсеви за бизнис вештини, меки вештини и основни
информатички технологии комбинирани со менторство и практично искуство за младите лица со попреченост
во селектирани ИТ компании. Реализацијата на проектот почна во септември 2016 година со финансиска
поддршка од 135.000 долари од УСАИД, а го имплементираше фондацијата „АјВоут“ во соработка со
невладината „Отворете ги прозорците“ и Здружението на студенти и млади лица со попреченост.
Е. БОЧВАРОСКА
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Социјална инклузија на млади луѓе со попреченост - преку технологија

Социјална инклузија на млади луѓе со попреченост - преку технологија.
Над 100 млади луѓе со попреченост ги завршија курсевите за стекнување вештини во ИТ секторот на првиот
центар за онлајн учење ХаБИТ, во рамки на проектот на американската агенција УСАИД.
#SocialInclusion
Social inclusion of young people with disabilities - through technology. Over 100 young people with disabilities have
completed courses to acquire skills in the it sector of the first online learning centre habit, in the framework of the us
agency usaid project. #SocialInclusion
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Like & Dislike

Like „Лајк” За „ХабИТ”, првиот центар во Македонија за поддршка на млади лица со попреченост, кој е отворен
со помош на
Проектот на „УСАИД” за социјална инклузија преку технологија за да ги оспособува да можат да работат во ИТ
секторот. Луѓето
имаат право на еднакви шанси за вработување, порача американскиот амбасадор Џес Бејли.
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Отворање прв центар за помош на лица со попреченост при почнување кариери во ИТ
секторот

ХабИТ, прв центар во регионот кој нуди услуги за млади лица со попреченост и им помага
да се подготват за започнување на свои кариери во ИТ секторот ќе биде отворен денеска во
рамки на проектот на УСАИД за Социјална инклузија преку технологија имплементиран од
фондацијата „иВоте“.
На отворањето на центарот ќе се обратат амбасадорот на САД во Македонија Џес Бејли и
министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска.
Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија е имплементиран од
фондацијата „иВоте“ во соработка со „Отворете ги прозорците“ и „Здружението на студенти
и млади лица со попреченост“ во Македонија.
Главната цел на проектот е да ја зајакне инклузијата и интеграцијата на младите лица со
попреченост на пазарот на трудот, особено во брзо растечкиот сектор на информатичката
технологија и да им помогне на организациите кои работат со лицата со попреченост да ги
подобрат своите вештини во врска со вработувањето на овие млади лица.
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Наков: Светските ИТ трендови и кај нас може да бидат реалност

Лицата со попреченост полесно до работа во ИТ секторот. Над 100 млади луѓе со попреченост ги завршија
курсевите за
стекнување вештини во информатичкиот сектор. Компаниите стекнаа корисни совети како полесно да ги
отворат вратите за
оваа категорија граѓани. Преку проектот на УСАИД остварени се 6 вработувања и 16 практикански работи.
И по завршувањето на проектот лицата со попреченост се уште ќе добиваат поддршка од центарот, истакна
Амбасадорот Бејли.
Тоа е едно од клучните успеси на овој проект. Министерката за труд Царовска најави законско решение како и
отворање на
два нови центри за работно-ориентирана рехабилитација.
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Отворен првиот центар за поддршка на млади лица со попреченост ХабИТ

Првиот центар во Македонија и во регионот ХабИТ што ќе нуди услуги на млади лица со попреченост и ќе ги
оспособи да можат да започнат кариери во ИТ секторот, беше отворен денеска во Скопје. Тој на компаниите
ќе им овозможува да ја зголемат пристапноста на своите услуги и производи.
ХабИТ беше основан во рамки на Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија и
дополнително награден како успешен концепт за социјално претприемништво. Проектот поттикна социјална
инклузија на млади лица со попреченост на пазарот на трудот преку нивно интегрирање во брзо растечкиот
сектор на информатичката технологија во земјава.
Аамбасадорот на САД во Македонија Џес Бејли на отворањето на центарот рече дека учесниците во овој
проект ги разбиле митовите и му покажале на бизнис секторот дека младите луѓе со попреченост можат да
бидат вработени и целосно да придонесуваат во брзорастечкиот сектор на информатичката технологија во
Македонија.
Еден од клучните успеси на проектот, истакна Бејли, е неговата одржливост, односно што и по завршувањето
останува центарот во кој лицата ќе можат да се обратат и да добијат поддршка.
Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека сите проекти со кои се јакне
потенцијалот на лицата со попреченост и компаниите кои ги вработуваат овие лица се од исклучителна
важност и најави дека во иднина ќе се работи на унапредување на професионалната реханилитација.
- Обезбедивме дополнителна поддршка за креирање работни места за лица со попреченост во 2018 година.
Со оперативниот план се овозможува во сите мерки за вработување кампонаиите да можат да вработат и лица
со попреченост. Работиме и на отворање на два центри за работно - ориентирана рехабилитација, рече
Царовска.
Проектот беше имплементиран од фондацијата „иВоте“ во соработка со „Отворете ги прозорците“ и
„Здруженито на студенти и млади лица со попреченост“ во Македонија. Вклчучени беа 10 компании во кои се
оставреи шест вработувања и 16 практикантски работи.
Тој траеше една и пол година и создаде онлајн платформа за учење со 20 целосно пристапни курсеви за
бизнис вештини, меки вештини и основни информатички технологии комбинирани со менторство и практично
искуство за младите лица со попреченост во селектирани ИТ компании.
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Со помош на УСАИД се отвори првиот центар за поддршка на млади лица со попреченост
ХабИТ!

Денес, 7-ми март, 2018 год. Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија организира завршен
настан и официјална промоција на ХабИТ – првиот центар во Македонија и во регионот што ќе нуди услуги на
млади лица со попреченост и ќе ги оспособи да можат да започнат кариери во ИТ секторот. Исто така, центарот
ќе обезбедува услуги за компании за да ја зголемат пристапноста на своите услуги и производи. ХабИТ беше
основан од Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија и дополнително награден како
успешен концепт за социјално претприемништво од проектот на Европска Унија„Смарт старт“.
Овој проект на УСАИД поттикна социјална инклузија на млади лица со попреченост на пазарот на трудот преку
нивно интегрирање во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија во земјава. Проектот беше
имплементиран од фондацијата „иВоте“ во соработка со „Отворете ги прозорците“ и „Здруженито на студенти
и млади лица со попреченост“ во Македонија.
Во своето обраќање, амбасадорот на Соединетите Американски Држави во Македонија, Џес Бејли рече: „Ние
сме горди на нашите учесници на проектот на УСАИД за Социјална инклузија преку технологија бидејќи тие ги
разбија митовите и му покажаа на бизнис секторот дека младите луѓе со попреченост можат да бидат вработени
и целосно да придонесуваат во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија во Македонија“.
„Ги поздравувам проектите со кои се јакне потенцијалот на лицата со попреченост и компаниите кои ги
вработуваат овие лица. Министерството за труд и социјална политика обезбеди дополнителна поддршка за
креирање работни места за лица со попреченост во 2018 година, а работиме и на отворање на два центри за
работно – ориентирана рехабилитација“, – рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.
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Отворен првиот центар за услуги на млади со попреченост

ХабИТ е основан во рамки на Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија и дополнително
награден како успешен концепт за социјално претприемништво.

Првиот центар во Македонија ХабИТ што ќе нуди услуги на млади лица со попреченост и ќе
ги оспособи да можат да започнат кариери во ИТ секторот, беше отворен денеска во Скопје.
Тој на компаниите ќе им овозможува да ја зголемат пристапноста на своите услуги и
производи.
ХабИТ беше основан во рамки на Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку
технологија и дополнително награден како успешен концепт за социјално
претприемништво. Проектот поттикна социјална инклузија на млади лица со попреченост на
пазарот на трудот преку нивно интегрирање во брзо растечкиот сектор на информатичката
технологија во земјава.
Амбасадорот на САД во Македонија Џес Бејли на отворањето на центарот рече дека
учесниците во овој проект ги разбиле митовите и му покажале на бизнис секторот дека
младите луѓе со попреченост можат да бидат вработени и целосно да придонесуваат во
брзорастечкиот сектор на информатичката технологија во Македонија.
Еден од клучните успеси на проектот, истакна Бејли, е неговата одржливост, односно што и
по завршувањето останува центарот во кој лицата ќе можат да се обратат и да добијат
поддршка.
Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека сите проекти со
кои се јакне потенцијалот на лицата со попреченост и компаниите кои ги вработуваат овие
лица се од исклучителна важност и најави дека во иднина ќе се работи на унапредување на
професионалната реханилитација.
– Обезбедивме дополнителна поддршка за креирање работни места за лица со попреченост
во 2018 година. Со оперативниот план се овозможува во сите мерки за вработување
кампонаиите да можат да вработат и лица со попреченост. Работиме и на отворање на два
центри за работно – ориентирана рехабилитација – рече Царовска.
Проектот беше имплементиран од фондацијата „иВоте“ во соработка со „Отворете ги
прозорците“ и „Здруженито на студенти и млади лица со попреченост“ во Македонија.
Вклчучени беа 10 компании во кои се оставреи шест вработувања и 16 практикантски
работи.
Тој траеше една и пол година и создаде онлајн платформа за учење со 20 целосно пристапни
курсеви за бизнис вештини, меки вештини и основни информатички технологии

комбинирани со менторство и практично искуство за младите лица со попреченост во
селектирани ИТ компании.

Посети ја
страната

http://plusinfo.mk/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%be%d1%82%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%bb%d0%b0/

Датум

07.03.2018

Медиум

ПОГЛЕД

Наслов

Со помош на УСАИД се отвори првиот центар за поддршка на млади лица со попреченост
ХабИТ!

Денес, 7-ми март, 2018 год. Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија организира завршен
настан и официјална промоција на ХабИТ – првиот центар во Македонија и во регионот што ќе нуди услуги на
млади лица со попреченост и ќе ги оспособи да можат да започнат кариери во ИТ секторот. Исто така,
центарот ќе обезбедува услуги за компании за да ја зголемат пристапноста на своите услуги и производи.
ХабИТ беше основан од Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија и дополнително
награден како успешен концепт за социјално претприемништво од проектот на Европска Унија„Смарт старт“.
Овој проект на УСАИД поттикна социјална инклузија на млади лица со попреченост на пазарот на трудот преку
нивно интегрирање во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија во земјава. Проектот беше
имплементиран од фондацијата „иВоте“ во соработка со „Отворете ги прозорците“ и „Здруженито на студенти
и млади лица со попреченост“ во Македонија.
Во своето обраќање, амбасадорот на Соединетите Американски Држави во Македонија, Џес Бејли рече: „Ние
сме горди на нашите учесници на проектот на УСАИД за Социјална инклузија преку технологија бидејќи тие ги
разбија митовите и му покажаа на бизнис секторот дека младите луѓе со попреченост можат да бидат
вработени и целосно да придонесуваат во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија во
Македонија“.
„Ги поздравувам проектите со кои се јакне потенцијалот на лицата со попреченост и компаниите кои ги
вработуваат овие лица. Министерството за труд и социјална политика обезбеди дополнителна поддршка за
креирање работни места за лица со попреченост во 2018 година, а работиме и на отворање на два центри за
работно – ориентирана рехабилитација“, – рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.
Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија е проект кој траеше една и пол година и создаде
онлајн платформа за учење со 20 целосно пристапни курсеви за бизнис вештини, меки вештини и основни
информатички технологии комбинирани со менторство и практично искуство за младите лица со попреченост
во селектирани ИТ компании. Досега, „АССЕКО“, „ЦЕФЕ Македонија“, „иВоте“, „Њу момент“, „Арс ламина“, „ТВ
Протел“, „Секјуриком Мултисервис Интернешнл“, „ДНС Продукција“, „Спорт лајф“ и „Тинекс“ ги отворија
своите врати за практиканти и вработување на млади лица со попреченост. Компаниите кои се
заинтересирани за партнерство со ХабИТ може да ја контактираат Марија Арменски
на marija.armenski@ivotefoundation.org.

Посети ја
страната

http://pogled.mk/%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b0%d0%b8%d0%b4-%d1%81%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%be%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82/
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META.mk

Наслов

Со помош на УСАИД се отвори првиот центар за поддршка на млади лица со попреченост

Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија, организираше завршен настан и официјална
промоција на првиот центар во Македонија и во регионот, што ќе нуди услуги на млади лица со попреченост и
ќе ги оспособи да можат да започнат кариери во ИТ-секторот.
Исто така, центарот „ХабИТ“ ќе обезбедува услуги за компании за да ја зголемат пристапноста на своите услуги
и производи.
„Ние сме горди на нашите учесници на проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија, бидејќи
тие ги разбија митовите и му покажаа на бизнис-секторот дека младите луѓе со попреченост можат да бидат
вработени и целосно да придонесуваат во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија во
Македонија“, рече амбасадорот на САД во Македонија, Џес Бејли.
„ХабИТ“ беше основан од проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија и дополнително
награден како успешен концепт за социјално претприемништво од проектот на Европска Унија „Смарт старт“.
Овој проект на УСАИД поттикна социјална инклузија на млади лица со попреченост на пазарот на трудот преку
нивно интегрирање во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија во земјава.
Проектот беше имплементиран од фондацијата „иВоте“ во соработка со „Отворете ги прозорците“ и
„Здруженито на студенти и млади лица со попреченост“ во Македонија.

Посети ја
страната

http://meta.mk/so-pomosh-na-usaid-se-otvori-prviot-tsentar-za-poddrshka-na-mladi-litsa-sopoprechenost/
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НОВА МАКЕДОНИЈА

Отворен првиот центар за
Наслов
поддршка на млади лица со попреченост
Првиот центар во Македонија и во регионот ХабИТ што ќе нуди услуги на млади лица со попреченост и ќе ги оспособи
да можат да започнат кариери во ИТ секторот, беше отворен денеска во Скопје. Тој на компаниите ќе им овозможува
да ја зголемат пристапноста на своите услуги и производи.
ХабИТ беше основан во рамки на Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија и дополнително
награден како успешен концепт за социјално претприемништво. Проектот поттикна социјална инклузија на млади лица
со попреченост на пазарот на трудот преку нивно интегрирање во брзо растечкиот сектор на информатичката
технологија во земјава.
Аамбасадорот на САД во Македонија Џес Бејли на отворањето на центарот рече дека учесниците во овој проект ги
разбиле митовите и му покажале на бизнис секторот дека младите луѓе со попреченост можат да бидат вработени и
целосно да придонесуваат во брзорастечкиот сектор на информатичката технологија во Македонија.
Еден од клучните успеси на проектот, истакна Бејли, е неговата одржливост, односно што и по завршувањето останува
центарот во кој лицата ќе можат да се обратат и да добијат поддршка.
Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека сите проекти со кои се јакне потенцијалот на
лицата со попреченост и компаниите кои ги вработуваат овие лица се од исклучителна важност и најави дека во
иднина ќе се работи на унапредување на професионалната реханилитација.
- Обезбедивме дополнителна поддршка за креирање работни места за лица со попреченост во 2018 година. Со
оперативниот план се овозможува во сите мерки за вработување кампаниите да можат да вработат и лица со
попреченост. Работиме и на отворање на два центри за работно - ориентирана рехабилитација, рече Царовска.
Проектот беше имплементиран од фондацијата „иВоте“ во соработка со „Отворете ги прозорците“ и „Здруженито на
студенти и млади лица со попреченост“ во Македонија. Вклучени беа 10 компании во кои се отворија шест
вработувања и 16 практикантски работи.
Тој траеше една и пол година и создаде онлајн платформа за учење со 20 целосно пристапни курсеви за бизнис
вештини, меки вештини и основни информатички технологии комбинирани со менторство и практично искуство за
младите лица со попреченост во селектирани ИТ компании.
Посети
http://novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BDја
%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80страната
%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-&id=33e4bebcfc2a-42bd-bdff-ad411f6cfbe1
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SITEL

Наслов

Отворање прв центар за помош на лица со попреченост при почнување кариери во ИТ
секторот

ХабИТ, прв центар во регионот кој нуди услуги за млади лица со попреченост и им помага да се подготват за
започнување на свои кариери во ИТ секторот ќе биде отворен денеска во рамки на проектот на УСАИД за
Социјална инклузија преку технологија имплементиран од фондацијата „иВоте“.
На отворањето на центарот ќе се обратат амбасадорот на САД во Македонија Џес Бејли и министерката за
труд и социјална политика, Мила Царовска.
Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија е имплементиран од фондацијата „иВоте“ во
соработка со „Отворете ги прозорците“ и „Здружението на студенти и млади лица со попреченост“ во
Македонија.
Главната цел на проектот е да ја зајакне инклузијата и интеграцијата на младите лица со попреченост на
пазарот на трудот, особено во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија и да им помогне на
организациите кои работат со лицата со попреченост да ги подобрат своите вештини во врска со
вработувањето на овие млади лица.

Посети ја
страната

http://sitel.com.mk/otvoranje-prv-centar-za-pomosh-na-lica-so-poprechenost-pri-pochnuvanjekarieri-vo-it-sektorot
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Наслов

Отворање прв центар за помош на лица со попреченост при почнување кариери во ИТ
секторот

ХабИТ, прв центар во регионот кој нуди услуги за млади лица со попреченост и им помага да се подготват за
започнување на свои кариери во ИТ секторот ќе биде отворен денеска во рамки на проектот на УСАИД за
Социјална инклузија преку технологија имплементиран од фондацијата „иВоте“.
На отворањето на центарот ќе се обратат амбасадорот на САД во Македонија Џес Бејли и министерката за
труд и социјална политика, Мила Царовска.
Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија е имплементиран од фондацијата „иВоте“ во
соработка со „Отворете ги прозорците“ и „Здружението на студенти и млади лица со попреченост“ во
Македонија.
Главната цел на проектот е да ја зајакне инклузијата и интеграцијата на младите лица со попреченост на
пазарот на трудот, особено во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија и да им помогне на
организациите кои работат со лицата со попреченост да ги подобрат своите вештини во врска со
вработувањето на овие млади лица.
Посети ја
страната

https://civilmedia.mk/otvora-prv-zntar-za-pomosch-na-liza-so-poprtchnost-pri-potchnuvakariri-vo-it-sktorot/
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Наслов

Се отвора центар за помош во кариерата на лица со попреченост во ИТ секторот

ХабИТ, прв центар во регионот кој нуди услуги за млади лица со попреченост и им помага да се подготват за
започнување на свои кариери во ИТ секторот ќе биде отворен денеска во рамки на проектот на УСАИД за
Социјална инклузија преку технологија имплементиран од фондацијата „иВоте“.
На отворањето на центарот ќе се обратат амбасадорот на САД во Македонија Џес Бејли и министерката за
труд и социјална политика, Мила Царовска.
Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија е имплементиран од фондацијата „иВоте“ во
соработка со „Отворете ги прозорците“ и „Здружението на студенти и млади лица со попреченост“ во
Македонија.
Главната цел на проектот е да ја зајакне инклузијата и интеграцијата на младите лица со попреченост на
пазарот на трудот, особено во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија и да им помогне на
организациите кои работат со лицата со попреченост да ги подобрат своите вештини во врска со
вработувањето на овие млади лица.
Посети ја
страната

https://www.slobodenpecat.mk/vesti/se-otvora-tsentar-za-pomosh-vo-karierata-na-litsapoprechenost-vo-sektorot/
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ЛИБЕРТАС

Наслов

Со помош на УСАИД се отвори првиот центар за поддршка на млади лица со попреченост

Проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија, организираше завршен настан и официјална
промоција на првиот центар во Македонија и во регионот, што ќе нуди услуги на млади лица со попреченост и
ќе ги оспособи да можат да започнат кариери во ИТ-секторот.
Исто така, центарот „ХабИТ“ ќе обезбедува услуги за компании за да ја зголемат пристапноста на своите услуги
и производи.
„Ние сме горди на нашите учесници на проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија, бидејќи
тие ги разбија митовите и му покажаа на бизнис-секторот дека младите луѓе со попреченост можат да бидат
вработени и целосно да придонесуваат во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија во
Македонија“, рече амбасадорот на САД во Македонија, Џес Бејли.
„ХабИТ“ беше основан од проектот на УСАИД за социјална инклузија преку технологија и дополнително
награден како успешен концепт за социјално претприемништво од проектот на Европска Унија „Смарт старт“.
Овој проект на УСАИД поттикна социјална инклузија на млади лица со попреченост на пазарот на трудот преку
нивно интегрирање во брзо растечкиот сектор на информатичката технологија во земјава.
Проектот беше имплементиран од фондацијата „иВоте“ во соработка со „Отворете ги прозорците“ и
„Здруженито на студенти и млади лица со попреченост“ во Македонија.

Посети ја
страната
http://www.libertas.mk/so-pomosh-na-usaid-se-otvori-prviot-tsent/
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TINEX FB page

Наслов

Ни претставува големо задоволство што нашата компанија #Tinex учествува во проектот на
USAID Macedonia за социјална инклузија на лица со попречености.

Ни претставува големо задоволство што нашата компанија #Tinexучествува во проектот
на USAID Macedonia за социјална инклузија на лица со попречености.
Посети ја
страната

https://www.facebook.com/TINEXmk/posts/1599458340103614
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www.opserver.mk

Наслов

Кликни тука за повеќе: Проект на УСАИД за ,,Социјална инклузија преку технологија” |
opserver.mk

На 7.3.2018 година (среда), во 10:30 часот, во просториите на фондацијата ,,иВоте” (ул.,,Мајаковски”, бр..2/4),
министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и Амбасадорот на Соединетите Американски
Држави во Македонија Џес Бејли ќе имаат свое обраќање на завршниот настан на проектот на УСАИД за
,,Социјална инклузија преку технологија” имплементиран од фондацијата „иВоте“ заедно со партнерите на
проектот, корисниците и локални компании.
Посети ја
страната
http://opserver.mk/vesti/proekt-na-usaid-za-socijalna-inkluzija-preku-tehnologija/
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Мила Царовска FB page

Наслов

ХабИТ

ХабИТ е првиот центар во Македонија и во регионот што ќе нуди услуги на млади лица со попреченост и ќе ги
оспособи да можат да започнат кариери во ИТ секторот. За да ја зголемат пристапноста на своите услуги и
производи, центарот ќе обезбедува и услуги за компании. Проектот беше имплементиран од фондацијата
„иВоте“ во соработка со „Отворете ги прозорците“ и „Здруженито на студенти и млади лица со попреченост“
во Македонија.
Би сакала да изразам голема благодарност до УСАИД и партнерските организации кои го помагаат процесот на
професионална рехабилитација на лицата со попреченост. Проектите кои се базираат врз способноста, а не на
попреченоста, се особено значајни. Министерството за труд и социјална политика за 2018 година обезбеди и
мерки за дополнителна стимулација за креирање работни места за лица со попреченост, како што се грантови
за самовработување и работно –ориентирана рехабилитација.
Посети ја
страната
https://www.facebook.com/carovska.mila/posts/227071584505557

