НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
(www.nkeu.mk)
Работната група 2, 10-та Сесија – Социјална политика и вработување (Поглавје 19)
04.03.2022 (петок) од 09:30 – 13.00 часот
„ Предизвиците во вклучувањето на лицата со попреченост на пазарот на трудот:
европски практики и национални можности “

ПРЕДЛОГ ПРЕПОРАКИ

1. Нотирање на потребата од законски измени во Законот за работните односи во делот на
посебната заштита на лицата со инвалидитет (попреченост), особено во однос на правата
на професионалната рехабилитација согласно европските искуства, но имајќи ги во
предвид македонските можности;
2. Преиспитување на актуелниот модел за вработување на лицата со попреченост (преку
заштитни друштва) предвиден согласно Законот за вработување на лица со инвалидитет
(попреченост) преку спроведување на SWOT анализа vis a vi моделот на вработување со
квоти – квотен модел (потреба од компаративна анализа);
3. Пошироко сензибилизирање на социјалните партнери (вработени и работодавачи) како
и целокупната општествена јавност во однос на потребата од промена на пристапот кон
лицата со попреченост во однос на нивната вклученост на пазарот на трудот, подигање на
свесноста за можностите и добрите практики кои овозможуваат максимално користење на
работниот потенцијал кај лицата со попреченост;
5. Промена во системот на социјална заштита во однос на соци-финасиката поддршка за
овие лица (формална и неформална) преку институционална реформа која опфаќа:
промена на системот на едукација на овие лица, поддршка во процесот на
преквалификација и дисквалификација со цел конкурентност на пазарот на трудот,
нормативно и практично имплементирање на системот на професионална рехабилитација
согласно стандардите на ЕУ и препораките на МОТ, проширување на опфатот на лицата со
попреченост во однос на социјалните права;
6. Суштинско унапредување на системот за професионална рехабилитација и проценка на
работната способност преку вклучување на независни тела (мултидисциплинарни) кои ќе
можат на ефикасен начин да прават индивидуални проценки – систем на персонализација:
однос индивидуа vs. работно место;
7. Законската реформа мора да биде поддржана со промени во системот на контрола и
надзор како основен практичен проблем за целосна примена на законските одредби, преку
воведување на double check system: трудовиот инспекторат + независен трипартитен совет.

АВРМ треба да се исклучи од системот на контрола (доколку дојде до промена на моделот
на вработување), освен во надлежностите при активните мерки за вработување;
8. Лицата со попреченост во зависност од попреченоста имаат различни трудови потреби,
можности и перформанси, за што е потребно да се води посебна евиденција за
вклученоста, работната способност, правниот субјект на вработување и т.н. со цел ефикасно
вклучување на пазарот на трудот на овие лица;
9. Потребно итно да се преиспита актуелниот образовен систем за лицата со попреченост и
согледување на неговите добри и лоши страни од досегашните практични искуства;
10. Потребно е активно и реално вклучување на социјалните партнери и граѓанските
организации на лицата со попреченост во процесот на креирање на новото трудово
законодавство во контекст на овие лица;
11. Воведување на посебен орган, или тело, или институција, со цел контрола и надзор во
процесот на трудот (вработување, права од работен однос и напредување) во превенирање
на трудовата дискриминација кај лицата со инвалидитет.

