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1. Предговор
„Насоките за практична работа“ се изработени во рамки на проектот „Унапредување на активното
вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, Договор бр. 12-9137/1,
финансиран од Европската унија во рамки на Оперативната програма за развој на човечките
ресурси – Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската унија.
Целта на проектот е да се зголеми активноста и учеството на лицата кај кои постои ризик од
социјално исклучување од пазарот на трудот преку мобилизирање и/или подобрување на
нивните вештини, образование, квалификации и олеснување на нивната целосна интеграција во
општеството и особено нивниот пристап до пазарот на трудот.
Поточно, проектот се состои од следниве цели:




Да се зголеми потенцијалот за вработување на лицата кај кои постои ризик од социјално
исклучување со промовирање индивидуални патеки кон вработување;
Да се развијат и спроведат целни услуги и обуки за вработување што ќе доведат до
одржливо интегрирање во пазарот на трудот на лицата кај кои постои ризик од социјално
исклучување;
Да се идентификуваат и пренесат добрите практики на интегрирање во пазарот на трудот
на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување и да се обезбеди нивен поголем
ефект и мултиплицирање.

Тој е структуриран во три меѓусебно поврзани кластери на активности:




Зајакнување на вештините на стручните лица за вработување и социјална грижа.
Зајакнување на мотивацијата, учеството и вработливоста на групите изложени на ризик.
Поттикнување на вмрежувањето и градење партнерства меѓу давателите на услуги.

Еден од најважните аспекти од проектот е програмата за практична работа. Работното искуство
нуди многу придобивки и можности. Тоа овозможува лицата кои сакаат да станат дел од пазарот
на труд да се запознаат со индустријата, да стекнат нови вештини во структурирана околина и да
ги зголемат шансите за идно вработување. За работодавачите, тоа е можност да го зголемат
профилот на кариерните можности коишто се достапни во рамки на организацијата и да ги
развијат вештините за управување на постојниот кадар.
„Насоките за практична работа“ се изработени за да бидат референтна точка за лицата на кои ќе
им биде обезбедена работа и за работодавачите. Насоките ги опишуваат одговорностите и
неопходните мерки коишто треба да се преземат при спроведувањето на програмата за практична
работа.

2. Вовед
Програмата за практична работа е со ограничено времетраење, односно ќе се спроведува во
период и часови определени од страна на учесниците во овој процес: компанијата, лицето што ќе
ја извршува практичната работа и проектинот тим. околу
Програмата треба да им овозможи на сите лица кои ќе вршат практична работа да пробаат
различни задачи и да развијат вештини коишто ќе ги направат поатрактивни за потенцијалните
работодавачи. Меѓутоа, работодавачите не треба да се потпираат на оние кои стекнуваат работно
искуство за да исполнуваат задачи коишто се потребни за компанијата и во друг случај би ги
вршел некој од вработените.

Важно е сите три учесници во процесот – работодавачот, практикантот и проектниот персонал
(особено менторите) – да работат заедно пред, во текот и по практичната работа и сите јасно да
бидат запознаени со нивните улоги, одговорности и права во сите фази.
Практичната работа треба да ги обезбеди следниве елементи за да биде во согласност со
најдобрите практики:
A. Обезбедување на квалитетот
 Правни совети доколку е предвидено дека практикантот ќе придонесе кон одредено
дело за коешто е потребна заштита на авторски права.
Б. Обврски
 Деловните потреби треба да се дефинираат имајќи ги предвид вештините коишто ќе
ги стекне практикантот.
 Треба да се подготви изјава за согласност, којашто треба да биде потпишана од
работодавачот и практикантот.
 Практикантот треба да има јасни цели за учење.
 Треба да се поттикнува праведен третман на практикантот помеѓу другите вработени.
 Треба да се воведат мерки за приспособување на потребите на лицата со посебни
потреби.
В. Воведување
 Треба да се даде детален опис на потребните вештини и на вештините коишто ќе се
развијат, заедно со сите детали за времетраењето на практичната работа, работното
време и процесот на барање надомест на трошоците (ако се применува).
 На првиот ден од практичната работа треба да се изврши детално воведување во
работата коешто, во најмал степен опфаќа претставување на вработените,
канцелариските процедури, најдобрите практики во работната средина, аспекти
поврзани со безбедноста и здравјето, детали за начинот на поднесување поплака и
обврските за доверливост на компанијата.
Г. Учење, оценување и поддршка
 Како обучувач на практикантите треба да се назначи проактивно лице кое ќе биде и
клучно лице за контакт во текот на целата практична работа, особено за соработка со
менторот на практикантите и за поддршка при спроведувањето на планот за учење на
практикантот помеѓу менторот и практикантот.
 Практикантот треба да води дневник за учење каде што ќе го опише своето искуство
од практичната работа, како таа му користи и какви се постигнувањата на целите.
 Помеѓу обучувачот и практикантот треба да се одржуваат редовни состаноци за
утврдување на напредокот, коишто треба да се евидентираат во писмен извештај кој
ќе го користи и менторот.
Д. Евалуација, следење и преглед
 Во последната недела од практичната работа, треба да се одржи сеопфатна сесија за
повратни информации со практикантот и неговиот обучувач, во којашто ќе се
финализираат сите аспекти опфатени во фазата за „Учење, оценување и поддршка“ од
практичната работа.
 Практикантот треба да добие сертификат за постигнувањата како формално
признание за извршената работа.

3. Обезбедување квалитетна практична работа
Успехот на практичната работа зависи од нејзиниот квалитет. Тоа значи дека работодавачите и
проектните партнери ќе треба да вложат време и напор при планирањето на своите програми за

да го достигнат посакуваниот стандард и да ги остварат максималните бенефити. За практичната
работа да биде успешна неопходно е да се земат предвид следниве елементи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Општи и посебни цели.
Планирање.
Рамка за обука.
Подготовка и брифинг.
Воведување.
Известување и евалуација.

3.1. Општи и посебни цели
Јасната основа е предуслов за да се обезбеди квалитетна програма за практична работа.
Компаниите кои учествуваат во програмата треба да добијат поддршка од партнерите на проектот
за изработка на генерална политика во однос на нивното учество и, особено, да ги разгледаат
причините зошто сакаат да започнат или да продолжат да учествуваа во обезбедувањето на
практична работа. Тие треба да бидат јасно наведени и пренесени во општи и посебни цели за
нивните програми. Тоа ќе им овозможи на работодавачите соодветно да ја проценат својата
вредност.
Корисно е да се одржи состанок со проектниот персонал, бидејќи со тоа ќе се појаснат
заедничките општи и посебни цели. Потенцијалните посебни цели може да вклучуваат:






да се преземат разни задачи како што тоа би го вршел некој од вработените;
да се развие и покаже добро разбирање на целта на работното место и како тоа е
поврзано со работата на компанијата,
да му се помогне на практикантот да се подготви за работа преку учење како да ги
исполни соодветните стандарди за однесување на компанијата, на пример,
почитување на времето, кодексот на облекување, етика итн.
да се разбере важноста на добрата практика и политиката за здравје, безбедност и
социјална грижа.

Ако е можно, посебните цели треба да бидат поткрепени со соодветни таргети за успешност,
бидејќи тоа ќе помогне при оценувањето.
Вработените од сите нивоа во компанијата треба да имаат можност да учествуваат во
спроведувањето на програмата и да ја покажат својата посветеност. Високото раководство треба
да даде позитивна поддршка, а сите оние кои веројатно ќе бидат директно задолжени за
практикантите мора да ја разберат целта на оваа задача. Обучувачите на практикантите треба да
бидат информирани за своите улоги, што се очекува од нив и каква поддршка може да добијат од
проектниот персонал, на пр. менторите на практикантите.
Следењето и евалуацијата на напредокот кон остварувањето на посебните цели ќе бидат клучен
услов за успешна програма. На високото раководство и на вработените треба да им бидат дадени
повратни информации за резултатите, со цел да се покажат постигнувањата од програмата.
Работодавачите, исто така, се советуваат да го споредат нивното проценето користење на
ресурсите, особено времето на вработените, со реалната искористеност и резултатите. Тоа треба
да помогне во процесот на планирање и евалуација на програмата.

3.2. Планирање
Темелното планирање и подготовка ќе обезбедат дека практична работа се одвива непречено и
ефикасно. Проектниот персонал, особено менторите се охрабруваат на почетокот да се состанат
со работодавачите (а потоа и со назначеното проактивно лице, кое ќе има функција на обучувач)
да се договорат околу политиката, организациските и раководните аспекти. Доброто планирање,
во принцип, ќе значи дека деталите за практичната работа се потврдени во писмена форма.
Таквите детали може да вклучуваат:










датуми и времетраење,
место на работа и работно време,
задачи и одговорности на работното место,
кодекс на облекување и однесување,
аранжмани за превоз и храна (ако се применуваат)
значителни ризици и контролни мерки,
потврдување на сите посети од менторот/ите во текот на практичната работа,
име и телефонски број на линискиот раководител на практикантот (или проактивниот
вработен - обучувач) и
име и телефонски број на лицето за контакт на работното место доколку се појават
тешкотии.

3.3. Рамка за обука
При изработката на програмата за практична работа, работодавачите треба да имаат предвид
дека практичната работа треба да се фокусира директно на обуката на практикантите на терен/на
работно место. Работодавачите, исто така, треба да се свесни дека, за да добијат целосна
вредност од практичната работа, персоналот на проектот се поттикнува да ги земе предвид
следниве основни принципи:








Придонесот од практичната работа за обуката на практикантот треба да биде јасен.
Природата на практичната работа и нејзиниот временски распоред треба да се определат
имајќи ги предвид потребите на практикантот.
Практикантот треба да има активна улога во подготовката, планирањето и евалуацијата на
практичната работа.
Искуството треба да го надградува и унапредува претходното работно искуство на
практикантот.
Обезбедувањето на практичната работа треба да бидат подеднакво отворено за мажите и
жените, без оглед на нивното потекло. Проектниот персонал треба да ја прифати помошта
од работодавачите за поттикнување еднакви можности и рушење на стереотипите.
Сите практиканти треба да бидат соодветно подготвени и информирани пред
започнувањето на практичната работа и да бидат известени при крајот на нивната
практична работа.

3.4. Подготовка и брифинг
Пред практикантите да започнат со своите работни активности, тие треба да бидат соодветно
подготвени и информирани. Тоа е клучна фаза во процесот и исклучително корисно е ако во неа
може да учествуваат и работодавачите. Би можело на практикантите и менторите да им биде
понудена прилика да ја посетат организацијата за однапред да дискутираат за нивната програма.

Покрај тоа, би било корисно ако практикантите однапред може да го запознаат својот непосреден
надзорник / обучувач на работното место.

3.5. Воведување
Можно е задачите од практичната работа да бидат непознати за многумина од практикантите и
затоа важно е да им биде обезбедено воведување коешто ќе им овозможи најдобро да ја
искористат практичната работа. Покрај поопштите информации за организацијата и нејзиното
работење, воведувањето треба да опфати и детали за тоа кое лице на работното место ќе биде
надлежно за одговорностите на практикантот и за сите посебни правила и прописи коишто мора
да се почитуваат. Надзорникот / обучувачот треба да биде информиран за сите посети од
менторите и да го знае телефонскиот број на лицето за контакт од седиштето на проектот во случај
на несреќа или итност. Посетите во текот на практичната работа треба да се користат за следење и
анализирање на работата и за проверка на напредокот на практикантот, а во тој процес
работодавачите може да дадат вреден придонес.

3.6. Известување и евалуација
Прегледувањето на резултатите од практичната работа со практикантите нагласува колку е тоа
важно за нивната обука. Тоа, исто така, овозможува да се препознаат силните страни и
способностите кои ги покажале практикантите. Работодавачите може да даваат повратни
информации на проектниот персонал и да им помогнат да го искористат искуството на
практикантите за затворање на проектот и за слични активности во иднина.
Менторите треба да им помогнат на практикантите да подготват краток извештај за нивната
практична работа (општи цели/посебни цели и постигнувања, проблеми и начини на нивно
решавање), коишто ги потпишуваат заедно со работодавачот. Тоа дава корисни повратни
информации коишто може да се искористат за мерење на вредноста на програмата и да се открие
најдобриот начин како таа да стане поефективна.
Тие докази се исклучително корисни за идните работодавачи и треба да го вклучуваат името на
практикантот, датумите на практичната работа, краток опис за видот на работата којашто се
извршувала и коментари за клучните вештини, личните квалитети и позитивните ставови кои ги
покажал практикантот. Многу се корисни примерите на активности како што е покажувањето
иницијатива, како и позитивните коментари за соодветноста на практикантот за вработување.
Извештајот треба да биде отпечатен на хартија со меморандум на компанијата и да му биде даден
на практикантот или доставен до проектниот персонал по практичната работа.

4. Организациски аспекти
Постојат многу организациски аспекти коишто треба да се имаат предвид при планирањето на
практичната работа. Тие се опишани подолу.
Часови: Бројот на работните часови, во принцип, го утврдуваат работодавачот, проектниот
персонал (менторите) и практикантите. Се препорачува дека од практикантите не треба да се бара
да работат подолго од стандардните осум часа на ден, освен ако постојат силни причини за тоа.
Работодавачите треба да преземат чекори за да обезбедат дека од лицата на кои им е обезбедена
практична работа не се бара да работат прекумерно долго или непотребно да имаат несоцијално
работно време.

Еднакви можности: Работодавачите и партнерите на проектот треба да донесат политика на
еднакви можности во своите програми за работно искуство. Тоа треба да се направи особено во
областите во врска со пол, раса и посебни потреби. Тоа може да налага посебна подготовка за
реакциите на коишто може да наидат, како и уште повнимателен надзор од страна на менторите
во текот на практичната работа.
Доверливост: Работодавачите понекогаш покренуваат прашања во врска со доверливоста. Во
практика, утврдено е дека се појавуваат мал број проблеми. Можно е да постојат одредени
работни места на коишто е најдобро да не се распределат практиканти или некои аспекти од
работата за кои не се препорачува практикантите да ги видат или слушнат. Меѓутоа, би требало да
биде возможно тоа да се испланира. Најчесто, доволно е на практикантите директно да им се
соопшти довербата којашто им е дадена.
Степен на учество: Степенот на учество на работодавачите очигледно е прашање за коешто тие
треба да одлучат. Можно е тие да сакаат да понудат само повремена практична работа за неколку
лица. Откако ќе започнат активностите, тие може да утврдат дека сакаат да обезбедат практична
работа за повеќе лица и да учествуваат во пошироки активности за обука при работа.
Работодавачите кои често учествувале во обезбедување на работно искуство многу поволно се
изјаснуваат за тоа и јасно наведуваат дека нивниот персонал ужива во тие активности.
Активностите во коишто практикантите учествуваат во компанијата-домаќин вклучуваат:











Учење преку набљудување на работата: каде што практикантот е распределен да „следи“
одреден вработен кој ги врши своите вообичаени активности, што овозможува
практикантот одблиску да ги набљудува работите коишто поради одредени причини
поврзани со комплексноста, безбедноста или сигурноста не може активно да ги врши.
Работни опсервации или посети: каде што одреден практикант или група практиканти се
водат на работното место за да видат разни активности на вработените или работни
процеси.
Работни проекти: каде што одреден практикант или група практиканти спроведуваат
проекти во просториите на работодавачите, на пример, активности за решавање проблеми
поврзани со работата кои ги поставуваат работодавачите, претприемнички проекти или
работни задачи.
Брифинзи на компанијата: каде што компанијата го поканува практикантот на семинар.
Различни лица од компанијата зборуваат за своите улоги и аспектите од работењето, на
пример, за маркетинг, напредокот во кариерата, продажбите, итн.
Симулирани интервјуа: каде што практикантот стекнува искуство за интервјуа за работа.
Подучување: каде што практикантот редовно се состанува со одреден вработен за да ја
зголеми својата мотивација, знаење и вештини.

5. Безбедност и здравје
Безбедноста и здравјето се важни аспекти во аранжманите за практична работа. Најважно е
следново:




Практикантите да бидат соодветно подготвени и информирани за опасностите на
работното место и за контролните мерки коишто се предвидени за намалување или
отстранување на ризиците или повредите, пред да започнат со работа;
Работодавачите, надзорниците на работното место и другите вработени точно знаат што се
очекува од нив и се свесни за своите законски одговорности и



Проектниот персонал (вклучувајќи го и менторот) јасно ги познава своите одговорности за
уредувањето на практичната работа за практикантите и ги запознава со општите прашања
поврзани со безбедноста и здравјето при работа пред да започне практичната работа.

Пред да се постигне договор за евентуалното обезбедување на практична работа/посети,
претставниците на проектот кои ја организираат активноста се советуваат да ги разгледаат
просториите од аспект на безбедноста и здравјето. Тие веројатно ќе побараат:



да ја видат писмената политика за безбедност на работодавачот,
потврда дека просториите се пријавени кај соодветниот надлежен орган.

Во принцип, откако ќе се постигне договор, потребна е подетална дискусија за да се обезбеди
јасно разбирање помеѓу работодавачот и проектниот персонал за соодветните одговорности,
особено за:








Резултатите од процената на ризикот за безбедноста и здравјето спроведена од страна на
работодавачот (пред практикантот да започне со практичната работа) и мерките
преземени за контрола и отстранување на ризиците.
Активностите коишто практикантот ќе ги врши, дали постојат области од работењето или
процеси до коишто пристапот треба да биде забранет за сите или за практикантот и што
треба да се преземе за да се обезбеди дека практикантот нема пристап до нив.
Дали има практикант за кој се потребни посебни аранжмани, на пример, лице со телесна
попреченост и со медицински проблеми како што се астма, далтонизам, епилепсија,
оштетен слух, други посебни потреби или аспекти поврзани со развојот/однесувањето.
Аранжманите коишто треба да се утврдат за информирањето, воведувањето во аспектите
за безбедноста и здравјето, обуката и надзорот, вклучувајќи го и надзорот за време на
оброците, паузите, итн.

6. Референци
„Насоките за практична работа“ се изработени со приспособување на материјали од следниве
извори:
2.1. British Secretary of State - Department for Education and Skills & Confederation of British
Industry. (2002). “Work Experience: A Guide for Employers”. Извадок од:
https://hr.dept.shef.ac.uk/guidance/Students.pdf
2.2. Association of Higher Education Careers Services. “Work Placement - A Best Practice Guide for
Employers”. Извадок од: http://www.ahecs.ie/wp-content/uploads/Work-Placement-A-BestPractice-Guide-for-Employers-AHECS-Publication.pdf
2.3. Association of Higher Education Careers Services. “Work Placement - A Best Practice Guide for
Students”. Извадок од: http://www.hea.ie/sites/default/files/work-placement-a-best-practiceguide-for-students-ahecs-publication.pdf
2.4. Holmes
Institute.
(2009).
“Work
Placement
Agreement”.
Извадок
од:
http://www.holmes.edu.au/Uploads/Higher%20Ed/work-placement-agreement-HI-Mel.pdf

Додаток 1

Договор за практична работа

Договор за практична работа

Информации за компанијата-домаќин
Назив
Адреса
Е-пошта
Лице за контакт на работното место
Телефон за контакт на работното
место
Информации за практикантот
Име
Телефонски број
Е-пошта
Информации за проектот
Лице за контакт
Телефонски број
Е-пошта

Структура на практичната работа
Место на практичната работа
Опис на практичната работа
Времетраење/датуми на практичната
работа
Работно време

Предлог датум за започнување
Предлог датум за завршување
Секојдневно време за започнување на
работата
Секојдневно време за завршување на
работата
Посебни услови (на пр. безбедност)

Доделени задачи (Во овој дел треба да се наведат активностите коишто практикантот ќе
ги врши во текот на неговата практична работа)







Одговорности на практикантот
Пред почетокот на практичната работа
1. Прочитајте ги информациите во овој договор.
2. Наведете точни и навремени информации кога тоа е потребно за да се исполнат барањата
на компанијата или законските обврски пред да се започне со практичната работа.
3. Известете го проектниот менаџер за сите медицински или други фактори коишто може
негативно да влијаат врз личното здравје и безбедност или врз здравјето и безбедноста на
другите во текот на практичната работа.
4. Обезбедете дека сите услови во врска со учењето во текот на практичната работа се јасни.
5. Разберете ги сите работни услови во текот на практичната работа (вклучувајќи и работно
време, униформи, итн.).
Во текот на практичната работа

6. Учествувајте во воведувањето на првиот ден од практичната работа или како што е
предвидено.
7. Почитувајте ги правилата на компанијата-домаќин и следете ги сите разумни инструкции
на организацијата и нејзините вработени.
8. Бидете на време, учтиви и постапувајте на начин соодветен за работното место. На
пример, телефонски известете ја организацијата-домаќин доколку отсуствувате од работа,
по можност однапред или во првата прилика.
9. Извршете ги сите барања за оценувањето/надзорот поставени од проектниот персонал
(менторот), вклучувајќи и собирање докази за компетентност.
10. Почитувајте ги сите законски обврски на компанијата-домаќин. Таквите обврски може да
вклучуваат прашања за безбедноста и здравјето при работа, одржување на
комерцијалната доверливост или приватноста на личните податоци.
11. Почитувајте ги сите политики и закони за безбедноста и здравјето при работа, вклучувајќи
носење заштитна облека и користење безбедносна опрема согласно инструкциите од
компанијата-домаќин.
12. Водете грижа да го заштитите сопственото здравје и безбедност и здравјето и безбедноста
на другите на работното место. Тоа вклучува неконсумирање алкохол или наркотици, што
може да претставува ризик за личната безбедност или за безбедноста на другите.
13. Пријавете ги сите инциденти и несреќи на компанијата-домаќин или на проектниот
персонал (менторите) во најкус можен рок по настанот. Со цел тоа да се документира мора
да се пополни образец за инциденти на Институтот Холмс и да се исполнат другите
обврски за известување на компанијата-домаќин.
По практичната работа
14. Пополнете образец за евалуација за практичната работа ако тоа го побара Вашиот ментор
и/или компанијата-домаќин.
15. Напишете благодарница до компанијата-домаќин што прифатила да обезбеди практична
работа.

Одговорности на проектот
Пред почетокот на практичната работа
1. Обратете се до компанијата-домаќин и преговарајте за програмата за практична работа,
вклучувајќи го и видот на обуката што ќе ја добијат практикантите.
2. Дискутирајте за безбедноста на практикантот со компанијата-домаќин и обезбедете дека
практикантот нема да биде поставен во работна ситуација каде што постојат:
 генерално неприфатливи ризици на работното место или работни услови,
 идентификувани ризици или проблеми поврзани со безбедноста и здравјето при



работа,
конкретни, неприфатливи ризици или опасности поради возраста, развојот,
способноста, инвалидноста или здравствената состојба на практикантот.

3. Советувајте ја компанијата-домаќин во писмена форма за сите релевантни медицински
или други фактори коишто може да влијаат врз здравјето и безбедноста на практикантот
или врз здравјето и безбедноста на други лица за време на практичната работа.
4. Обезбедете дека компанијата-домаќин и практикантот имаат примерок од придружните
материјали за практичната работа и одобрениот договор за практична работа и дека
целосно ги разбираат.
5. Обезбедете дека договорот за практична работа е комплетиран, потпишан и доставен до
проектот пред практикантот да започне со практичната работа. Компанијата-домаќин и
практикантот, исто така, треба да добијат примероци.
6. Обезбедете дека практикантот ги исполнил сите специфични услови од индустријата.
7. Помогнете му на практикантот да се подготви за практичната работа, на тој начин што ќе
обезбедите дека целосно ги разбира условите за практичната работа.
8. Доставете ги податоците за контакт на менторот на практикантот до компанијата-домаќин
и до практикантот.
9. Доставете ја целата потребна документација до практикантот и компанијата-домаќин, на
пр. договори, дневници за практична работа и сите други потребни документи за
поддршка на практичната работа.
Во текот на практичната работа
10. Обезбедете дека практикантот ќе добие соодветен вовед во работното место.
11. Одржувајте редовни контакти (преку менторот) со компанијата-домаќин и практикантот во
текот на практичната работа за да го следите напредокот и да обезбедите поддршка
доколку е потребно. Тоа може да вклучува развивање на капацитетот на организацијатадомаќин да го обучува практикантот и да му дава инструкции.
12. Посетете го работното место (менторот) за да ги следите напредокот на практикантот
(најмалку еднаш на секои две недели) и работните услови. Освен тоа, ќе се вршат и
оценувања за да се потврди напредокот на практикантот.
13. Доколку менторот (или друг надлежен вработен во проектот) дознае дека се случила
несреќа или инцидент, тие треба да обезбедат дека практикантот и компанијата-домаќин
ќе пополнат образец за инциденти за несреќата или инцидентот коишто се случиле на
работното место во текот на практичната работа.
14. Веднаш прекинете ја програмата доколку постои загриженост дека е загрозено физичкото
или психичкото здравје и безбедност на практикантот.
По практичната работа
15. На компанијата-домаќин обезбедете ѝ образец за евалуација или друг метод за давање

повратни информации за програмата за практична работа и испратете благодарница или
телефонски заблагодарете се на компанијата-домаќин за обезбедувањето на практичната
работа.
16. Водете прецизна евиденција за практичната работа и обезбедете дека таа се чува во
поединечно досие како доказ.

Одговорности на компанијата-домаќин
Пред почетокот на практичната работа
1. Во консултации со одговорното лице на проектот, учествувајте во соодветен процес за
распределба на практикантите на работно место.
2. Планирајте го времето на практикантот на работното место, вклучувајќи и разгледување
на потребите од учење на практикантот со менторот.
3. Известете го менторот за сите значајни ризици, ограничувања или законски обврски кои се
налагаат за работното место, со цел проектниот персонал и менторот да може да ја
одредат соодветноста на работното место за целите на практичната работа.
4. Пополнете и доставете до проектниот менаџер потпишан Договор за практична работа за
секој практикант кој ќе врши практична работа во просториите на компанијата-домаќин.
Во текот на практичната работа
5. Обезбедете дека практикант ќе добие соодветен вовед во работното место, вклучувајќи и
разгледување на просториите, запознавање на колегите, идентификување и објаснување
на сите обврски поврзани со безбедноста и здравјето при работа, потврда за работното
време, задачи и процедури за известување.
6. Обезбедете обука под надзор и соодветно искуство за учење, како што е дискутирано со
менторот и содржано во планот за учење на практикантот.
7. Овозможете безбедна работна средина во којашто практикантот е:





под соодветен надзор од компанијата-домаќин и нејзиниот персонал,
потполно информиран за ризиците поврзани со работната средина,
обезбедена му е заштитна облека и безбедносна опрема согласно потребите,
заштитен е од повреда или од ризици за здравјето.

8. Учествувајте во процесите на обука и оценување како што бараат и советуваат стручните
лица од проектот (вклучително и менторот). Тоа ќе вклучува обезбедување поддршка и
насоки за развој на специфични вештини и знаење и обезбедување поддршка во процесот
на оценување.
9. Обезбедете дека практикантот може да стапи во контакт со својот ментор, доколку е
потребно.
10. Обезбедете тековни повратни информации за практикантот и извршете ги сите оценувања

за практикантот кога тие се договорени во преговорите со проектниот менаџер.
11. Обезбедете дека практикантот учествува во практичната работа и не е предмет на ниту
една форма на сексуално малтретирање, виктимизација или дискриминација, во
согласност со законите за еднакви можности и спречување дискриминација и други
слични закони, како и прецедентното право.
12. Веднаш пријавете ги сите инциденти/несреќи на менторот или на друг вработен во
проектот назначен како лице за контакт. Пополнете извештај за инциденти за секој
инцидент/несреќа во образец обезбеден од проектот.
13. Потврдете ги сите часови кои практикантот ги изработил како дел од практичната работа
преку Дневникот за практична работа на практикантот.
По практичната работа
14. Извршете евалуација на програмата за практична работа за да обезбедите повратни
информации до проектот за програмата за практична работа и за резултатите на
практикантот.

Општи информации
Раскинување
1. Договорот може да се раскине без одлагање доколку некоја од страните (практикантот,
компанијата-домаќин или проектниот персонал) чувствува дека која било од страните е
изложена на неразумен ризик или опасност.
2. Доколку компанијата-домаќин или практикантот сметаат дека практичната работа станала
неодржлива поради некоја причина, тие треба да се обратат до менторот или проектниот
персонал и да бараат понатамошен совет.
3. Раскинувањето мора да биде соопштено усно на секоја од страните веднаш по неговото
настанување, проследено со известување во писмена форма до секоја од страните каде
што се дадени причините за раскинувањето.
4. Онаму каде што се можни соодветни опции како замена на практикантот или работните
места, проектниот менаџер ќе ги одреди на индивидуална основа.

Изјава
Застапник на компанијата
Јас ги прочитав и разбрав моите одговорности согласно со Договорот за практична работа и
………………………..……….. (назив на компанијата) ја прифаќа практичната работа опишана погоре.
Потпис на овластениот застапник на компанијата:
Име и звање:

Датум:

Практикант
Јас ги прочитав и разбрав моите одговорности согласно со Договорот за практична работа.
Потпис:
Име и звање:

Датум:

Застапник на проектот
Јас ги прочитав и разбрав моите одговорности согласно со Договорот за практична работа.
Потпис:
Име и звање:

Датум:

