
 

 

 

Црвен крст на град Скопје 

објавува: 

ОГЛАС 
за Обуки за персонални асистенти на лица со попреченост 

 

Вовед  

Програмата за лична асистенција на лица со попреченост има за цел да го подобри 

системот, услугите и професионалните капацитети за социјална вклученост на мажите и 

жените кои се во понеповолна положба и да ги унапреди еднаквите можности на пазарот 

на труд. Персоналната асистенција треба да му помогне на лицето со попреченост да 

постигне поголема независност и целосно да ги исполни своите права. Персоналната 

асистенција се заснова на фактот дека лицата со  попреченост треба да имаат еднакви 

права како и сите други и треба да овозможат слобода на избор и независно раководење 

на личниот живот. 

Црвен крст на Република Северна Македонија е хуманитарна организација која работи на 

спречување и ублажување на човековото страдање, заштита на животот и здравјето, 

унапредување на социјалната состојба, обезбедувајќи почит и достоинство за човековото 

битие, а особено во случај на несреќи и катастрофи,  го промовира меѓународното 

хуманитарно право и хуманите вредности, поттикнува доброволно ангажирање и 

постојана подготвеност за давање помош, како и универзално чувство за солидарност и 

хуманост. 

Една од сферите во кои Црвен крст на Република Северна Македонија активно делува е 

социјалната заштита. Организацијата  има долгогодишно искуство во помош и подршка на 

ранливи категории на лица и лица кои се наоѓаат во положба на социјален ризик па 

оттаму и искуство во подршка на лица со попреченост. Организацијата развива и 

имплементира програми кои се однесуваат токму на таа категорија на лица меѓу кои и 

програмата за персонална асистенција на лица со попреченост.  

 



Кандидатот потребно е да ги исполнуваат следните услови: 

• Да има завршено минимум средно образование; 

• Да има позитивен пристап кон работа со лица со 

попреченост; 

• Да  е подготвен за нови искуства и вештини; 

• Да поседува комуникациски вештини; 

• Пожелно е да имаат искуство со лица со 

попреченост; 

 

Селектираните кандидати ќе бидат лично исконтактирани за понтамошно интервју.  

 
Заинтересираните кандидати потребно е да испратат своја кратка биографија(CV) на 

следните е-маил адреси: skopje@redcross.org.mk, не подоцна од 14.01.2020 до 12:00 

часот.  
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