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 националната тркалезна маса
„Невладините организации и нивната улога во промоција на еднакви
можности и спречување на дискриминација при вработување“
Време и локација: 25.08.2017, Хотел Порта во Скопје
Модератор: Огнен Јанески

10:00-10:30

Пристигнување и регистрација на учесниците
(кафе за добредојде)

10:30-10:40

Поздравен говор од модераторот Огнен Јанески
- воведен говор од проектната менаџерка Наташа Сукич
(Студентски културен центар ШКУЦ, Словенија)

10:40-10:50

Уранија Пировска, извршна директорка на Хелсиншки
комитет за човекови права на Република Македонија

10:50-11:00

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

11:00-11:10

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

11:10-11:20

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

11:20-11:30

Љубица Дековска, самостоен стручен соработник за
економски прашања во Сојуз на синдикатите на Македонија

11:30-11:40

Зурија Саит, советничка на Самка Ибраимоски, министер
без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за
подобрување на состојбата на Ромите во РМ

11:40-11:50

Светлана Цветковска, сектор за еднакви можности при
Министерството за труд и социјална политика

11:50-12:00

Ивана Туфегџиќ, независна пратеничка во Собранието на
РМ - Национален совет за евроинтеграции
(потпретседател), Комисија за надворешна политика (член),
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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)
12:00-12:10

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
Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
(член), Клуб на пратенички (член на претседателство)

12:10-12:20

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)

12:20-12:50

Кафе-пауза (вмрежување и освежување)

12:50-13:50

Модерирана дискусија (со прашања од публика)
Како можат НВО да придонесат во промоција на
различностите и сузбивањето на предрасудите во
општеството? На кој начин НВО можат најефикасно да
изведуваат активности за подигнување на свеста и јавно
повикување на актерите во доменот на вработување
активно да преземат чекори против дискриминација? Се
препознава ли улогата на НВО како сојузници на
синдикатите и работодавачите во активното залагање за
усвојување на политики на рамноправност и забрана на
дискриминацијата во вработувањето? Можат ли НВО да
влијаат на механизмите за заштита од дискриминација во
полето на вработување, односно на воведување на
политики на еднаков третман во организациската практика
на работодавачите и синдикатите? Ја сметате ли за корисна
имплементацијата на едукативни семинари за целни групи синдикати, работодавачи и НВО - фокусирани на
воведување заштитни мерки за загрозените групи во
вработувањето? Како можат да помогнат истражувањата и
изработката на анализи на постоечките практики, од односи
меѓу социјалните партнери и другите целни групи до
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дискриминација во вработувањето? Како може да помогне
организацијата на медиумски кампањи за подигнување на
свеста и сензибилизација на пошироката јавност за
вредностите на еднакви можности во вработувањето?
13:50-14:00

Заклучоци, препораки и завршни забелешки
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