ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за активни програми и мерки за вработување
и услуги на пазарот на трудот за 2019 година

#ШансаЗаСите

1. Самовработување

Програмата за самовработување е поддршка наменета за
невработените лица да започнат сопствен бизнис и да го
остварат својот бизнис сон.
Програмата е наменета за:
•
•
•
•
•

Невработени млади лица до 29 години
Невработени лица со попреченост
Невработени лица
Невработени жени од ранливи категории (приматели на социјална помош, жртви на семејно
насилство, жртви на трговија со луѓе, долгорочно невработени жени, самохрани мајки, социјално
исклучени жени по основ на технолошки вишок и стечај).
Корисници на програмата можат да бидат и невработените лица кои имаат завршено обука за
претприемништво и/или изработено бизнис план во 2018 година.

Поддршка:
•
•
•
•
•
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ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Од 246.000 до 307.500 денари или до 615.000 денари (со здружување) за набавка на опрема и/или
репроматеријали
Можност за дополнително вработување
Советодавна/ менторска поддршка во период од 12 месеци од основањето на бизнисот (вкупно 120
часа менторство) на неколку целни групи
Можност за комбинација со други мерки
Дополнителна менторска поддршка на кандидатите од „Инно група“
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Критериуми за учеството:
Селекцијата на кандидатите ќе се врши на конкурентска основа, согласно следните критериуми:
•
•
•
•
•

Успешно пополнет прашалник;
Завршена обука за „Претприемништво и развој на претприемнички вештини“;
Изработена бизнис идеја и позитивно оценета од стручни лица;
Изработен бизнис план со советодавна поддршка.
Позитивно оценет бизнис план од страна на експертска комисија

2. Креирање на нови работни места
2.1 Субвенционирање на плати
Поддршката за креирање нови работни места ќе влијае на поттикнување на
вработувањето на невработените лица во микро, мали и средни претпријатија,
социјални претпријатија и граѓански (непрофитни) организации кои се бават
со економска активност при вршење на дејност во рамките на активноста на
граѓанските организации.

Програмата е наменета за:
•
•

Микро, мали и средни фирми,
социјални претпријатија и граѓански (непрофитни) организации кои се бават со економска
активност при вршење на својата дејност

Поддршка:
•
•
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19.000 денари месечно за период од 3 или 6 или 12 месеци за вработување на лица од целните
групи
Вкупната финансиска поддршка за едно лице за период од 3 месеци изнесува 57.000 денари; за 6
месеци изнесува 114.000 денари; додека за 12 месеци изнесува 228.000 денари.
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2.2 Вработување и раст на правни субјекти
Корисници:
•
•

Микро, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации
заинтересирани за отворање нови работни места
Невработени лица

Поддршка:
•

од 92.000 денари до 768.750 денари (во зависност од возраста и бројот на одобрени вработувања).

2.3 Поддршка за вработување на инвалидни лица
Корисници:
•
•
•
•
•

Инвалидни лица кои самостојно вршат дејност како трговец поединец, работодавач или има
својство на работодавач
Трговски друштва за вработување на инвалидни лица-заштитни друштва
Државна администрација
Единиците на локалната самоуправа
Јавните претпријатија, агенции, фондови и други државни институции

Поддршка:
•

•
•
•
•
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Вработување на лице со попреченост на неопределено време за што се доделуваат 20 просечни
нето плати, односно 40 просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната
година пред вработувањето, доколку станува збор за слепо лице или за лице со попреченост што
се движи со помош на инвалидска количка
Адаптација на работно место во висина до 100.000 денари
Набавка на опрема во висина до 200 просечни нето плати, при што основен критериум за висината
на доделените средства е бројот на вработени лица со попреченост.
Работен асистент на лице со попреченост кое е вклучено во работно оспособување на негово
барање или на барање на работодавачот.
Работно оспособување на вработени и невработени лица со попреченост.
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3.2б Обука за стручни квалификации според барање на познат работодавач

3. Обуки

Поддршка:
•

Преку обуките ќе се подобруваат вештините и квалификациите на
невработените лица за нивна поуспешна интеграција
на пазарот на труд

надоместок до 30.000 денари по лице за Спроведувачите на обука/работодавачи (центри за
стручна обука и/или средните стручни училиштаи др. спроведувачи) од Швајцарска агенција за
развој и соработка

3.3 Обуки за побарувани занимања и занаети

Корисници:

Поддршка:

•
•

•
•

Невработени лица од евиденција на АВРМ
Работодавачи

3.1 Обука за познат работодавач
Поддршка:
• месечен надоместок од 9.000 денари за лица што ќе посетуваат обука
• еднократен износ од 5.000 денари за работодавачот по обучувано лице по завршена обука.
еднократен износ од 10.000 денари за работодавачот по обучувано лице – корисник на гарантирана
минимална помош

Месечен надоместок од 9.000 денари за лица што ќе посетуваат обука
Надоместок до 30.000 денари по обучено лице за спроведувачите на обука во времетраење од 3 до
6 месеци

3.3а Пилот обука за побарувани занимања и занаети во Струмичкиот регион
Поддршка:
•
•

Месечен надоместок од 9.000 денари за лица што ќе посетуваат обука
Надоместок до 30.000 денари по обучено лице за спроведувачите на обука во времетраење од 3 до
6 месеци

3.2 Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите
Поддршка:
•
•
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месечен надоместок од 9.000 денари за лица што ќе посетуваат обука од 2 до 4 месеци
надоместок до 30.000 денари по лице за Спроведувачите на обука (центри за стручна обука и/или
средните стручни училиштаи др. спроведувачи)
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4. Обуки за развој на дигитални вештини
4.1 Пилот обуки за побарувани дигитални вештини (со кофинансирање)
Поддршка:
•

Надоместок од 49% од вкупниот износ на обука по обучено лице во времетраење од 6 месеци

4.1а Обуки за напредни ИТ вештини
Поддршка:
•

Надоместок утврден според избраната понуда од тендерска постапка за спроведувачи на обука во
времетраење од 6 месеци

4.1б Обуки за напредни ИТ вештини (со кофинансирање)
Поддршка:
•

Надоместок од 49% од вкупниот износ на обука по обучено лице во времетраење од 5 месеци

4.2в Воведни обуки за ИТ вештини (оn line)
Поддршка:
•
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Надоместок утврден според избраната понуда од тендерска постапка за спроведувачи на обука во
времетраење од 3 месеци

13

5. Практиканство

Корисници:
•
•

Невработени млади лица до 34 години со минимум завршено основно образование
Работодавачи од приватен и невладин сектор

Поддршка:
•
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Месечен надоместок во висина од 9.000 денари за лицата што ќе се вклучат во практиканство за
период од 3 месеци.
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6. Работно ангажирање
6.1 Општинско – корисна работа
Корисници:
•
•
•

Невработени лица
Крајни корисници на услуги од социјална и здравстена сфера
Општини

Поддршка:
•

9.000 денари по работно ангажирано лице месечно во период од 6 до 9 месеци за ангажман од 20
работни часа неделно за 20 лица по Општина

6.2 Јавни работи
Корисници:
•
•

Невработени лица со ниски квалификации
Општини

Поддршка:
•
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400 денари по работно ангажирано лице, дневно со вклучен персонален данок на доход и
осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување.
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ПОМОШ ПРИ БАРАЊЕ РАБОТА
•
•

профилирање и подготовка на индивидуален план за вработување, советување, обезбедување
информации за состојбите и барањата на пазарот на трудот
помош на невработените лица за изработка на CV и мотивациско писмо, зајакнување на вештините
за успешно претставување пред работодавачите на интервју за работа

МОТИВАЦИСКИ ОБУКИ
Еднодневни групни обуки во центрите за вработување за мотивирање на невработените лица активно
да бараат работа.

ОБУКИ „ПОДГОТОВКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА РАБОТА“
Повеќедневни обуки за млади невработени лица до 29 години според програмата „Подготовка за
вработување и за работа“

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ
Информирање, групно и индивидуално кариерно советување и др. за професионалната ориентација
и кариерното советување со кои невработените лица ќе може да развијат вештини за барање работа
и планирање, како и управување со сопствениот кариерен развој, помош при изборот на занимање,
обука или вработување

АКТИВАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ РОМИ
Мотивирање и редовно информирање на невработените Роми за можностите за вработувања или за
подобрување на професионалните капацитети преку индивидуален пристап и менторска поддршка
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Услуги за вработување
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ПОСРЕДУВАЊЕ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ
Советување и помош на работодавачите преку пребарување на кандидати за слободни работни места
од евиденцијата на невработени лица

УСЛУГИ ЗА РАБОТОДАВАЧИ
Информирање, советување и обезбедување можности за користење на услугите и активните програми
и мерки за вработување и други можности за вработување на невработени лица кои се достапни преку
АВРМ, информации и совети од областа на трудовото законодавство

АНКЕТА ЗА ПОТРЕБА ОД ВЕШТИНИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ
20 млади невработени лица од страна на АВРМ во период од 1 месец со надоместок од 9.000 денари
ќе спроведат анкетирање на работодавачите од приватниот сектор за да се обезбедат информации за
нивните потреби од нови вработувања

СИМ – СОВЕТУВАЊЕ И МОТИВАЦИЈА ЗА КОРИСНИЦИ НА ГАРАНТИРАНА
МИНИМАЛНА ПОМОШ
Интензивна психо – социјална поддршка на корисниците пред да се вклучат во активна мерка за
вработување, како и менторска поддршка кога корисникот е вклучен во обука или друга активна мерка.
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ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ
Иницијатива ќе се реализира на територија на цела држава, со посебен
акцент на Североисточен, Полошки и Југозападен регион.
НЕЕТ невработените млади ќе се активираат преку мрежа на вклучени
институции кои ќе покриваат теренски акции и директно запознавање на
младите со можностите кои се нудат. Исто така, на младите невработени
лица ќе им се понуди и т.н „втора можност“ за повторно вклучување во
образовниот процес преку кратки програми за обуки во рамките на средните
стручни училишта.
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Активација на корисници на ГМП
Работоспособните членови на домаќинствата ќе се вклучат во активни мерки и
програми за вработување преку задолжително учество на обуки и прифаќање
понуда за вработување. Со координиран пристап помеѓу стручните работници од
ЦСР и одговорните лица за ЦВ, 1200 невработени лица ќе добијат индивидуални
планови за активација со цел активно вклучување на пазарот на трудот.
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За детални информации околу начинот на пријавување и реализацијата на мерките
и програмите, повеќе информации:
во сите 30 центри за вработување

www.avrm.gov.mk, www.rabotaimoznosti.mk

