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 Кога младите луѓе имаат пристап до работа,
нашата иднина е просперитетна.

Иницијативата за вработување млади преку услуги за поддршка при
вработување може да одигра

клучна улога во овозможувањето на младите да ги уживаат своите
човекови права и да

постигнат целосна инклузија во пазарот на трудот.
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ПРЕДГОВОР

1

поврзани

спроведување

се вклучуваат

услуги за помош при

ваков вид



 

 

 

 

ПРОЕКТ „ИНИЦИЈАТИВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ МЛАДИ“’  

  

2

во областа на младинската невработеност кои се продлабочени со пандемијата

добри практики меѓу партнерските организации во проектот ќе 

да се надминат 

се реализирашеза

попреченост



ПАРТНЕРИ
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на

, а обидувајќи се

и

ги

прошируваат

(Здружение Млади за заедницата - Бистрица)
о
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како  и
,

комуникација да  го  поддржува
можности

меѓукултурно разбирање 

локални/национални грантови.

се почитува без дискриминација, преку препознавање
на силните и слабите страни.



ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ПОДДРШКАТА ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД МЛАДИНСКИ ОБУЧУВАЧИ  

 

 

 

 

5

Здружение Млади за заедницата - Бистрица
промовираат интегрираната работа во во ведувањето на услуги за поддршка при вработување, заснована на помош
за млади кои се во понеповолна положба да се вработат. Овааа иницијатива произлезе од потребата да се ообезбедат
еднакви можности и да се даде придонес во борбата против социјалната исклученост на:

со ограничување во образование/учење;

Млади со повеќе видови на ограничување.

.



КЛУЧНИ ПРИНЦИПИ 
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Нулта ексклузија

Професионално самоопределување и јакнење на младите луѓе



МЛАДИНСКИ ОБУЧУВАЧИ  
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професионално искуство

Да ја

и

поддржат за кариерно насочување преку
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Младинските обучувачи треба да имаат знаење и вештини за проценка на компентенциите на
барателот на работа како дел од нивните програми за обука. Овие проценки го проверуваат
знаењето и  им овозможуваат на младинските обучувачи да ги покажат своите вештини пред да
започнат да работат директно со млади луѓе од ранливи категории.

Оспособен младински обучувач е клучен во креирање на сет од соодветни мерки
за мотивација и осигурување на

постигне

акции, рефлексии и повторени обиди кои на крај доведуваат до зголемени компетенции)

И

зајакнување

заснова

им е обезбедена



 

 

 

 

ЧЕКОРИ ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ  

9

работат  директно  со  корисниците  помагајќи  им  во
наоѓање на достапни работни позиции, аплицирање за вработување, интервјуа за работа,  и  откако  ќе  бидат
вработени им обезбедуваат поддршка за ефикасно да ги извршуваат работните задачи.

Развој на програма за обука

се креирани да преземат обврска да ги зајакнат основните вештини на
младите  кои  им  се  потребни  да  најдат  и  задржат  вработување.  Преку  обуки  и  лични  менторски  сесии,

младинските обучувачи ги јакнат младите лица кои се во потрага по работа со вештини кои им се потребни да

бидат поконкурентни на пазарот на труд.

да  совладаат  како  да  остварат комуникација,  да  покажат подготвеност  да  учат и да се  прилагодуваат,   да
слушаат и да  комуницираат  ефективно,  да размислуваат креативно,  независно  да  решаваат проблеми,  да
покажат вештини на самоуправување и желба и подготвеност  за  работа  во тим.  Овие  основни  вештини  се
клучни за вработување, како и за кадровскиот раководител така и  за потенцијалниот вработен како  нов член
во тимот. Лицето ќе знае како да обезбеди  работа,  да  го задржи вработувањето и да се движи  флексибилно
на пазарот на труд. Истовремено ќе има моќност да се вклучи во доживотно учење.

за  да  кај  младите  лица  кои   добиваат   услуги  за
вработување ги идентификуваат: основните вештини, стручните или техничките вештини, работните вештини
и професионалните вештини.

индивидуализирани процеси  на  планирање,  кои  вклучуват  кругови  на
поддршка и нивно поврзување со кариерно планирање.

Развојот на личен кариерен профил и индивидуалната проценка вклучува:



 

 

 

 

 

 

 

10

соберат

Да се истражат потребите кои не се директно поврзани со вработување 

да се дадат препораки

ги идентификува

подготовка за вработување
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за градење на мрежи за развој и/или идентификување на можности за вработување, обезбедувајќи
пристап до информации, подготвува анализа на работна средина, писма за интерес итн.

во

Ги вклучуваат на барателите на работа во комплетирање на пријавите за работа,

В

Обезбедуваат

со цел да се задржи мотивацијата на корисникот да биде

вклучен во процес на вработување, и да се следи насоката во која се движат услугите за поддршка при вработување

корисникот

присутните

природна поддршка

Комуницира со корисникот и го подготвува за првиот ден на работа
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дококу е потребно процесот на прилагодување на работните задачи или преговора со работодавачот за да
се осигура дека работната позиција е соодветна за вештините и потенцијалот на корисникот.

вработен

постигне

во случај на промена на работните задачи и вработениот да треба да се прилагоди на
новите задачи.

за понатамошно постигнување на целите на кориникот



СЛЕДЕЊЕ И МЕРЕЊЕ НА ИСХОД 

 

 

 

 

⮚

⮚

⮚

⮚

⮚

⮚

⮚

⮚

⮚
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специфичните информации

Видовите на информации што се следат вклучуваат:

Број на вклучени млади лица и видови на добиени услуги

го задржале работното место

Број на млади лица кои користејќи услуги за поддршка или вработување ги зголемиле своите
обврски, се опремиле со нови професионални вештини и/или ги зголемиле приходите и/или
бројот на работните часови во работната недела

индивидуалните корисници
на услугите.



 

 

 

 

ПРЕПОРАКИ
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Во продолжение проследете ги општите препораки за младински работници и професионалци кои
сакаат да бидат даватели на услугите за поддршка при вработување на нивната целна група:

Процесот на обезбедување услуги за поддршка при вработување е насочен кон корисникот а
истовремено и воден од корисникот треба да има отворена и искрена повратна врска меѓу
младинскиот обучувач и учесниците.

Тоа овозможува попочитуван и точен начин на комуникација што опишува што личноста има или
поседува (знаење, вештини), а не која е личноста.

локациите на работните места во заедницата

пресретнат

работодавачите

во напредок на кариерата и ќе придонесат за долгорочно задоволство и на барателот
на работа, и на работодавачот.

Да се приоретизира градење на капацитетот за вработување, наместо фокусот да биде само на
пронаоѓање на работни места за млади.

за секој клиент поединечно. Една работна позиција за еден клиент.

креирате



 

 

 

 

ЗАКЛУЧОЦИ
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со

те

вработување

додека истовремено се решаваат

услугите

додека даваат

поддршка, влеваат надеж и промовираат вработување,

те

можат да заземат различни облици во зависност од потребите на

вклучените индивидуи,

Разгледувајќи го и оценувајќи го

Тренингот на тренети им овозможи на учесниците односно младинските обучувачи да ги зајакнат своите вештини во

користење на пристап насочен кон потенцијалните вработени, притоа земајќи ги во предвид желбите, потребите и

интересите на клиентите; тие се стекнаа со знаења да координират силна персонализирана поддршка од страна на

заедницата, фокусирана на холистички развој на индивидуата.Млдинските обучувачи ги промовираат услугите за

поддшка при вработување како движечка сила која ќе помогне во кариерниот напредок и ќе придонесе за долгорочна

работна сатисфакција. Обуката овозможи на младинските обучувачи да ги поседуваат компетенциите кои се неопходни

за да понудат квалитетни услуги за поддршка при вработување,бидејќи квалификуваните, добро обучени младински

обучувачи се од витално  значење за успехот на програмата за поддршка до вработување.  
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спроведеме овој проект.

кои се соочуваат со различни проблемивклучуваа

до денес

сензитивни

успешно
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