Безбедни и еднакви: управување со недискриминација
и диверзитет при вработувањето
EuropeAid/135-012/M/ACT/MK
Оперативна програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 (ИПА компонента IV)

Aгенда за интернационалната конференција „Заедно за праведно
вработување: Инклузивен пазар на трудот за инклузивно општество“
Време и локација: 01.09.2017, Хотел Порта во Скопје
Модератор: Огнен Јанески
Јазик: На настанот ќе се говори на македонски и англиски јазик. Обезбеден е
симултан превод за говорниците и присутните гости во публиката.

10:00-10:30

Пристигнување и регистрација на учесниците
(кафе за добредојде)

10:30-10:40

Поздравен говор од националната проектна координаторка
Гордана Трпчевска (Женска Алијанса - Скопје)
- воведен говор од проектната менаџерка Наташа Сукич
(Студенски културен центар ШКУЦ, Словенија)

10:40-10:50

Никола Бертолини, Делегација на Европската Унија во
Република Македонија, шеф на одделот за соработка

10:50-11:05

Игор Шолтес (Словенија), пратеник од Зелените/Европски
слободен сојуз во Европскиот парламент – потпретседател
на Делегацијата во Комитетот за стабилизација и
придружување на Србија во ЕУ, член на Комитетот за
внатрешен пазар и заштита на потрошувачите, член на
Делегацијата во Комитетот за стабилизација и
придружување на Албанија во ЕУ, заменик-член во
Комитетот за надворешни работи, заменик-член во
Комитетот за претставки

11:05-11:15

Самка Ибраимоски, министер без ресор задолжен за
имплементација на Стратегијата за подобрување на
состојбата на Ромите во Република Македонија

11:15-11:25

Лилјана Поповска, пратеничка од Демократска обнова на
Македонија (ДОМ) во Собранието на РМ - Комисија за
уставни прашања (член), Комисија за надворешна политика
(член), Комисија за транспорт, врски и екологија (член),
Комисија за труд и социјална политика (заменик-член),
Делегација на Собранието на Република Македонија во

Овој проект е финансиран од ЕУ

Проектот го спроведуваат
Студентски културен центар
ШКУЦ и Женска Алијанса
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Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
(член), Клуб на пратенички (член на претседателство)
11:25-11:35

Ивана Туфегџиќ, независна пратеничка во Собранието на
РМ - Национален совет за евроинтеграции
(потпретседател), Комисија за надворешна политика (член),
Комисија за прашања на изборите и именувањата (член),
Комисија за европски прашања (заменик-член), Комисија за
образование, наука и спорт (заменик-член), Комисија за
еднакви можности на жените и мажите (заменик-член)

11:35-11:45

Јулиана Николова, пратеничка од Либерално-демократска
партија (ЛДП) во Собранието на РМ - Комисија за европски
прашања (член), Комисија за образование, наука и спорт
(член), Комисија за надворешна политика (заменик-член),
Комисија за прашања на изборите и именувањата (заменикчлен)

11:45-11:55

Улрике Луначек (Австрија), пратеничка од
Зелените/Европски слободен сојуз во Европскиот
парламент – потпретседател на Европскиот парламент,
потпретседател на Делегацијата за односи со БиХ и Косово,
член на Претседателството на Парламентот, член на
Комитетот за надворешни работи, заменик-член на
Комитетот за граѓански слободи, правда и внатрешни
работи, заменик-член во Делегацијата во Комитетот за
стабилизација и придружување на Србија во ЕУ, заменикчлен во Делегацијата во Комитетот за стабилизација и
придружување на Црна Гора во ЕУ (видео порака)

11:55-12:15

Кафе-пауза

12:15-12:25

Татјана Греиф, Студентски културен центар ШКУЦ,
Словенија

12:25-12:35

Јована Тренчевска, сектор за еднакви можности при
Министерството за труд и социјална политика

12:35-12:45

Лиле Петрова, самостоен стручен соработник за работни
односи во Сојуз на синдикатите на Македонија

12:45-12:55

Миле Бошков, претседател на Бизнис конфедерација на
Македонија

12:55-13:05

Анета Петровска Русомароски, член на Управниот одбор и
член на Економско-социјалниот совет на Организација на
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работодавачи на Македонија, раководителка на одделот за
човечки ресурси и организација во ЕВН Македонија
13:05-13:15

Савка Тодоровска, претседателка на Национален совет за
родова рамноправност (НСРР – СОЖМ)

13:15-13:25

Неда Чаловска, правна советничка во Хелсиншки комитет
за човекови права на Република Македонија

13:25-13:35

Александра Цветановска, проектна менаџерка на
Проектот на УСАИД за заштита на човековите права што го
имплементира Македонско здружение на млади правници

13:35-13:55

Кафе-пауза

13:55-15:15

Модерирана дискусија (во интеракција со публиката)
Колку е важна законската заштита во областа на
спречување на дискриминацијата во вработувањето? Како
би можело да се постигне подобра имплементација на
законите кои штитат од дискриминација? (жртвите често
молчат и не бараат заштита на своите права) Што да се
преземе за зајакнување на социјалниот дијалог за правата
на ранливите групи и нивно рамноправно вклучување во
пазарот на трудот? Како да се добие поддршката на
одговорните, односно водечките актери (работодавачите,
синдикатите) за воведување мерки против дискриминација и
политика за еднакви можности во вработувањето? Кои се
патеките до промената - освестување, мотивирање,
сензибилизација, едукација, промоција, корист и предности
на сите страни? Кои се главните сојузници, а кои главните
препреки и како да ги идентификуваме?

15:15-15:30

Заклучоци и препораки од конференцијата

15:30-16:30

Ручек
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