КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА ОД
ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2019 ГОДИНА
ГОДИНА!

I.
ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ (ПРЕТПРИЕМНИШТВО)
ШТО ОВОЗМОЖУВА МЕРКАТА “ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ”?
Оваа мерка овозможува невработените лица да регистрираат правен субјект и да се
самовработат.. При што, доколку се основа правен субјект од едно лице (ДООЕЛ)
мерката Ви обезбедува помош во износ од 246.000 денари, а пак ако се основа
правен субјект со два содружници
дружници (ДОО) мерката Ви обезбедува помош во износ од
615.000 денари.
Со оваа мерка можат да основаат
основа различни видови на бизниси
бизниси, вклучително и
органско земјоделско производство,
производство освен:
- растително
астително и животинско производство, лов и услужни
услужни дејности поврзани со
нив,
- такси служба,
- производство
роизводство и дистрибуција на оружје,
оружје
- производство
оизводство на оружје и муниција,
- финансиски
инансиски и осигурителни бизниси и активности
активности кои вклучуваат игри на
среќа.
За спроведување на оваа мерка агенцијата има обезбедено 362 милиони
денари за 1.070 невработени лица.
лица
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Право на користење на оваа мерка имаат сите невработени лица кои се
регистрирани во евиденцијата на невработени на агенцијата за вработување,
независно од тоа во колкав период се регистрирани.
регистрирани
При селекција на учесниците предност се дава на:
-

невработени млади лица до 29 години,
невработени лица со попреченост,
невработени жени приматели на социјална помош,
жртви на семејно насилство,
жртви на трговија со луѓе,
долгорочно невработени жени,
самохрани мајки,
социјално исклучени жени по основ
основ на технолошки вишок и стечај
стечај, и
невработените лица кои имаат завршено обука за претприемништво и/или
изработено бизнис план во рамки на оперативниот план за 2018 година.
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Невработените лица можат да се вклучат во мерката
мерката само преку поднесување на
апликација (прашалник за проценка на претприемачки афинитети) до подрачните
единици на Агенцијата за вработување, откако Агенцијата ќе објави јавен повик за
аплицирање на:
- официјалната интернет страница на Агенцијата,
Агенцијата достапна на следниот линк:
http://av.gov.mk/oglasi
http://av.gov.mk/oglasi-za-aktivni-merki.nspx;
- официјалната Facebook страница на Агенцијата,
Агенцијата достапна на следниот линк:
https://www.facebook.com/avrmakedonija
https://www.facebook.com/avrmakedonija;
- огласната табла во подрачната
подрачн
единица на Агенцијата каде сте регистрирани
како невработено лице;
- официјалната интернет страница на Министерството за труд и социјална
политика, достапна на следниот линк: http://www.mtsp.gov.mk/oglasi
http://www.mtsp.gov.mk/oglasiizvestuvanja.nspx.

КОЕ ЛИЦЕ ОД ПОДРАЧНАТА ЕДИНИЦА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ КАДЕ
СТЕ РЕГИСТРИРАНИ КАКО НЕВРАБОТЕНИ Е ЗАДОЛЖЕНО И МОЖЕ ДА ВИ
ПОМОГНЕ ДА СЕ ВКЛУЧИТЕ ВО ОВАА МЕРКА?
М
За да се вклучите во оваа мерка побарајте ги лицата од подрачната единица на
Агенцијата за вработување каде сте регистрирани како невработени кои се на
позиција раководители или пак советници за активни мерки за вработување.
Нивните контакт информации
информации можете да ги најдете на следниот линк:
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf.
За повеќе
овеќе информации за постапката за аплицирање погледнете во документот
даден во прилог на овој информативен материјал.
материјал

II.
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПЛАТИ
ШТО ОВОЗМОЖУВА МЕРКАТА “СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПЛАТИ”?
Оваа мерка овозможува вработување на невработени лица кои потешко се
вклучуваат на пазарот на трудот, преку обезбедување на финансиска поддршка
поддршка, во
износ од 19.000 денари на месечно ниво, на компаниите кои ќе ги вработат овие
лицаа за период од 3, 6 и 12 месеци и го задржи лицето на работа од 09 до 30 месеци
зависно од видот на користена поддршка.
За спроведување на оваа мерка Агенцијата има обезбедено 228 милиони
денари за 1.000 невработени лица.

КОЈ ИМА ПРАВО ДА ЈА КОРИСТИ МЕРКАТА “СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПЛАТИ”?
Финансиската поддршка ја добиваат микро, мали и средни фирми; социјални
претпријатија и граѓански (непрофитни) организации што се занимаваат со
економска активност
т при вршење на својата дејност; како и нови претпријатија
основани преку мерката за самовработување во 2019 година.
А пак, оваа мерка е наменета за вработување на:
-

невработени лица кои се евидентирани како невработени повеќе од 12 месеци,
со предност на невработени лица над 5 години;
невработени млади лица до 29 години
невработени лица постари од 50 години
невработени лица корисници на гарантиран минимален помош или на паричен
надоместок по основ на невработеност
невработени лица што биле корисници на Програмата условен паричен
надоместок за средно образование
невработени лица што имале статус на деца без родители и родителска грижа
жртви на семејно насилство
невработени лица со попреченост
жени припадници на ромската етничка заедница и на останатите етничките
заедници
невработени лица припадници на ромската етничка заедница
самохрани родители
родители на деца со пречки во развојот
родители на 3 и повеќе деца
родители на деца на улица
осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа
бездомни лица
поранешни корисници на дрога
лица со незавршено средно или пониско образование

КАКО МОЖЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ МЕРКАТА “СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПЛАТИ”?
Невработените лица можат да се вклучат во мерката само доколку некоја компанија
која има потреба од ново лице поднесе пријава за учество и барање за посредување
при вработување. Пријавата и барањето се поднесуваат до подрачните единици на
Агенцијата за вработување,
работување, откако Агенцијата ќе објави јавен повик за аплицирање
на:
- официјалната интернет страница на Агенцијата, достапна на следниот линк:
http://av.gov.mk/oglasi
http://av.gov.mk/oglasi-za-aktivni-merki.nspx;
- официјалната
алната Facebook страница на Агенцијата, достапна на следниот линк:
https://www.facebook.com/avrmakedonija
https://www.facebook.com/avrmakedonija;
- огласната табла во подрачната единица на Агенцијата каде сте регистрирани
како невработено лице;
лице
- официјалната интернет страница на Министерството за труд и социјална
политика, достапна на следниот линк: http://www.mtsp.gov.mk/oglasi
http://www.mtsp.gov.mk/oglasiizvestuvanja.nspx.

КОЕ ЛИЦЕ ОД ПОДРАЧНАТА ЕДИНИЦА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ КАДЕ
СТЕ РЕГИСТРИРАНИ КАКО НЕВРАБОТЕНИ Е ЗАДОЛЖЕНО И МОЖЕ ДА ВИ
ПОМОГНЕ ДА СЕ ВКЛУЧИТЕ ВО ОВАА МЕРКА?
За да се вклучите во оваа мерка побарајте ги лицата од подрачната единица на
Агенцијата за вработување каде сте регистрирани како
како невработени кои се на
позиција раководители или пак советници за активни мерки за вработување.
Нивните контакт информации можете да ги најдете на следниот линк:
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf.
За повеќе информации за постапката за аплицирање погледнете во документот
даден во прилог на овој информативен материјал.

III.
УСЛУГИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
III.1.
ПОМОШ ПРИ БАРАЊЕ РАБОТА

ШТО ОВОЗМОЖУВА УСЛУГАТА “ПОМОШ ПРИ БАРАЊЕ РАБОТА”?
Услугата “Помош при барање
рање работа” овозможува:
- подготовка на Индивидуален план за вработување,
- советување за вработување,
- обезбедување информации за слободните работни места,
- информирање за постоечките активни програми и мерки за вработување и
услугите,
- помош при изработка на CV и мотивациско писмо,
- зајакнување на вештините за успешно претставување пред работо
работодавачите
на интервју за работа,
- едукација за користење на онлајн услугите на Агенцијата за вработување
вработување,
- организирање на инфоинфо средби за млади и за други невработени лица.
КОЈ ИМА ПРАВО ДА ЈА КОРИСТИ УСЛУГАТА “ПОМОШ ПРИ БАРАЊЕ РАБОТА”?
Сите невработени лица кои се регистрирани во евиденцијата на Агенцијата за
вработување.
КАКО МОЖЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА “ПОМОШ ПРИ БАРАЊЕ РАБОТА”?
Невработените лица можат да ја користат
користат услугата преку закажување на состанок со
некој од соработниците за услуги за поддршка за вработување кои се вработени во
подрачната единица на Агенцијата. Нивните контакт информации можете да ги
најдете на следниот линк: http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf.

III.2.
МОТИВАЦИСКИ ОБУКИ

ШТО ОВОЗМОЖУВА УСЛУГАТА “МОТИВАЦИСКИ ОБУКИ”?
Услугата овозможува учество на групни еднодневни обуки или пак индивидуални
средби со советници за поддршка за вработување на кои истите ги информираат
невработените лица за можностите за вработување и ги мотивираат невработените
да се вклучат во активните мерки и програми за вработување и барање на работа.

КОЈ ИМА ПРАВО ДА ЈА КОРИСТИ УСЛУГАТА “МОТИВАЦИСКИ ОБУКИ”?
Сите невработени лица кои се регистрирани во евиденцијата на Агенцијата за
вработување.
КАКО МОЖЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА “МОТИВАЦИСКИ ОБУКИ”?
Невработените лица можат да учествуваат на мотивациски обуки преку
пријавување на интерес кај соработниците за услуги за поддршка за вработување
кои се вработени во подрачната единица на Агенцијата. Нивните контакт
информации
можете
да
ги
најдете
на
след
следниот
линк:
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf.

III.3.
ОБУКА “ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА РАБОТА”
РАБОТА

ШТО ОВОЗМОЖУВА УСЛУГАТА “ПОДГОТОВКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА РАБОТА”?
Услугата овозможува учество на повеќедневни обуки на кои невработените лица
добиваат обука за личен развој, вештини за барање работа, комуникациски
вештини, соодветно однесување на работното место, тимска работа и лидерство,
безбедност, права и обврски на работа и финансиски вештини.
КОЈ ИМА ПРАВО ДА ЈА КОРИСТИ УСЛУГАТА “ПОДГОТОВКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И
ЗА РАБОТА”?
Сите невработени млади лица до 29 години кои се регистрирани во евиденцијата на
Агенцијата за вработување.
КАКО МОЖЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА “ПОДГОТОВКА
“ПОДГОТОВКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И
ЗА РАБОТА”?
Невработените лица можат да учествуваат на обуките
те за подготовка за
вработување и за работа преку пријавување на интерес кај соработниците за услуги
за поддршка за вработување кои се вработени во подрачната единица на
Агенцијата. Нивните контакт информации можете да ги најдете на следниот линк:
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf.

III.4.
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ

ШТО ОВОЗМОЖУВА УСЛУГАТА “ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО
СОВЕТУВАЊЕ”?
Услугата овозможува невработените лица да развијат вештини за барање работа и
планирање и управување со сопствениот кариерен развој, помош при изборот на
занимање, обука или вработување, како и дополнителна поддршка при процената
на сопствените потенцијали за вработување и нивно усогласување со реалните
потреби на пазарот
зарот на трудот.

КОЈ ИМА ПРАВО ДА ЈА КОРИСТИ УСЛУГАТА “ПОДГОТОВКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И
ЗА РАБОТА”?
Сите невработени лица кои се регистрирани во евиденцијата на Агенцијата за
вработување.
КАКО МОЖЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА “ПОДГОТОВКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И
ЗА РАБОТА”?
Невработените лица можат да ја користат услугата преку пријавување на интерес
кај соработниците за услуги за поддршка за вработување кои се вработени во
подрачната единица на Агенцијата. Нивните контакт информации можете да ги
најдете на следниот линк: http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf
http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf.

III.5.
АКТИВАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ РОМИ
ШТО ОВОЗМОЖУВА УСЛУГАТА “АКТИВАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ РОМИ”?
Услугата овозможува мотивирање и редовно да информирање на граѓаните од
Ромската заедница за можностите за вработувања или за подобрување на нивните
професионални капацитети, како и идентификување на знаењата, квалификациите
и вештините со кои располагаат овие граѓани и нивно упатување кон соодветните
активни програми и мерки за вработување и услуги за вработување.
КОЈ ИМА ПРАВО ДА ЈА КОРИСТИ УСЛУГАТА “АКТИВАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ
РОМИ”?
Сите невработени лица од Ромската етничка заедница кои се регистриран
регистрирани во
евиденцијата на Агенцијата за вработување.

КАКО МОЖЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА “АКТИВАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ
РОМИ”?
Невработените лица можат да ја користат услугата во нивните средини на живеење,
на тој начин ангажирани ментори од страна на Агенцијата треба да ги посетат
нивните домови.

III.6.
ПОСРЕДУВАЊЕ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ
ШТО ОВОЗМОЖУВА УСЛУГАТА “ПОСРЕДУВАЊЕ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ”?
Услугата овозможува советување и помош на работодавачите преку пребарување
кандидати за слободни работни места од евиденцијата на невработени лица на
Агенцијата,, спроведување на предселекција, упатување на невработените лица кај
работодавачите на интервју за вработување и др.
КОЈ ИМА ПРАВО
ВРАБОТУВАЊЕ”?
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Сите работодавачи кои имаат потреба од нови вработени.
КАКО МОЖЕТЕ
ВРАБОТУВАЊЕ”?
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КОРИСТИТЕ

УСЛУГАТА

Невработените лица можат да ја користат услугата само доколку Агенциј
Агенцијата ги
селектира како лица кои имаат квалификации кои одговараат на потребите на
работодавачот.

III.7.
УСЛУГИ ЗА РАБОТОДАВАЧИ
ШТО ОВОЗМОЖУВА УСЛУГАТА “УСЛУГИ ЗА РАБОТОДАВАЧИ”?
Услугата овозможува информирање, советување и обезбедување можности за
користење на услугите и активните програми и мерки за вработување и други
можности за вработување на невработени лица, едукација за користење на онлајн
услугите на Агенцијата
генцијата за вработување,
вработување, информации и совети од областа на
трудовото законодавство, учество
учество во заеднички настани како што се форумите за
работодавачи и др.
КОЈ ИМА ПРАВО
ВРАБОТУВАЊЕ”?
Сите работодавачи.

ДА

ЈА

КОРИСТИ

УСЛУГАТА

“ПОСРЕДУВАЊЕ

ПРИ

КАКО МОЖЕТЕ
ВРАБОТУВАЊЕ”?

ДА

ЈА

КОРИСТИТЕ

УСЛУГАТА

“ПОСРЕДУВАЊЕ

ПРИ

Оваа услуга е целосно наменета
наменета за работодавачи и невработените лица не се
индиректни корисници на оваа услуга.

III.8.
АНКЕТА ЗА ПОТРЕБАТА ОД ВЕШТИНИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ
ШТО ОВОЗМОЖУВА УСЛУГАТА “АНКЕТА ЗА ПОТРЕБАТА ОД ВЕШТИНИ НА
ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ”?
Услугата предвидува анкетирање на работодавачите од приватниот сектор, со цел
прибирање на информации за нивните потреби од нови вработувања во период од 6
до 12 месеци.
КОЈ ИМА ПРАВО ДА ЈА КОРИСТИ УСЛУГАТА “АНКЕТА ЗА ПОТРЕБАТА ОД
ВЕШТИНИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ”?
Сите работодавачи
авачи и 20 невработени лица од евиденцијата на Агенцијата за
вработување.
КАКО МОЖЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА “АНКЕТА ЗА ПОТРЕБАТА ОД
ВЕШТИНИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ”?
Оваа услуга е целосно наменета за работодавачи и само 20 невработени лица кои се
регистрирани во евиденцијата на Агенцијата за вработување имаат можност
можност, врз
основа на привремен ангажман
гажман, да се вклучат во спроведување на анкетата за
потребите на пазарот на трудот.
трудот
Невработените лица немаат можност да
аплицираат за вклучување, туку идентификувањето
идентификувањето на анкетарите го прави самата
Агенција од базата на регистрирани невработени.

III.9.
СИМ СОВЕТУВАЊЕ И МОТИВАЦИЈА ЗА КОРИСНИЦИ НА ГАРАНТИРАНА
МИНИМАЛНА ПОМОШ
ШТО ОВОЗМОЖУВА УСЛУГАТА “СИМ - СОВЕТУВАЊЕ И МОТИВАЦИЈА ЗА
КОРИСНИЦИ НА ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА”?
Оваа услуга им овозможува на невработените лица кои користат гарантирана
минимална помош да добијат интензивна психо-социјална
психо социјална поддршка пред да се
вклучат во некоја активна мерка за вработување
вработување и менторска поддршка при
вклучување во некоја од активните мерки и при основање на работен однос
однос.

КОЈ ИМА ПРАВО ДА ЈА КОРИСТИ УСЛУГАТА “СИМ-СОВЕТУВАЊЕ И МОТИВАЦИЈА
ЗА КОРИСНИЦИ НА ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА”?
Невработени лица од евиденцијата на Агенцијата за вработување кои користат
гарантирана минимална помош.
КАКО МОЖЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА “СИМ-СОВЕТУВАЊЕ
МОТИВАЦИЈА ЗА КОРИСНИЦИ НА ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА”?

И

Соработниците за услуги за поддршка за вработување треба самостојно да ги
повикаат сите невработените лица кои користат гарантирана минимална помош и
да ги вклучат во оваа услуга. Или пак, доколку одговорното лице не Ве повика, Вие
имате право да побарате Ваше вклучување преку контактирање на одговорните
советници во најблиската подрачна единица на агенцијата на телефоните дадени во
следниот линк: http://av.gov.mk/content/Инфо/наде.pdf.
За повеќе информации за постапката за аплицирање погледнете во документот
даден во прилог на овој информативен материјал.

Проектот е финансиран
од Европската Унија

