ПОКАНА
ЗА УЧЕСТВО НА ЕДНОДНЕВНА ОБУКА
Почитувани,
Со особено задоволство Ве покануваме да земете учество во еднодневната обука,
првата од низата обуки кои ќе бидат организирани од страна на нашиот стручен тим и
надворешните соработници, секој од нив специјализиран во предметната област, чија основна
цел е не само стекнување на нови знаења, тука и надминување на воспоставените стереотипи
кои ја следат оваа дејност, водејќи при тоа сметка кон целосно придржување и исполнување
на законските норми и секако, најважното ‐ размена на искуство.
Тема: Изјава за безбедност и проценка на ризик на работно место – практична примена
(методи, техники, применливост, значење)
Потреба:
Процесот на изготвување на проценките на ризик на работно место и изјавите за
безбедност реално отпочна да се спроведува пред околу 4 години. За нивна што поуспешна
изработка, пред отпочнување на самиот процес, а и во текот на неговото импементирање, беа
направени многу обуки во кои беа вклучени сите релевантни чинители. Од оваа временска
дистанца, оправдано се поставува прашањето до каде сме напреднале со самиот процес,
колку правилно тој се спроведува и колкав е бенефитот од неговото спроведување за
работодавачот и вработените.
Согледувајки ја состојбата во Република Македонија, сметавме дека е потребно да се
направи и еден малку поинаков пристап од досегашниот, односно овој процес да се обидеме
да го направиме да биде побрз, поефикасен, попрегледен и нормално многу покорисен за
работодавачот и вработените. Нашите настојувања се во насока изработената документација
да биде функционална, корисна, лесно разбирлива и применлива, документација која нема да
се чува во фиока и вади само за покажување пред надлежната инспекција. Исто така, со оваа
обуката ќе се опфати и учеството на докторите по медицина на труд, тимската работа меѓу сите
учесници во процесот и ќе се обидеме да одговориме на сите Ваши дилеми околу проценката
на ризик.
Исто така ќе биде презентиран и начинот на завршување на постапката со мислење на
синдикатот согласно последните измени и дополни на Законот за безбедност и здравје при
работа.
Дата на обука:

27.11.2014 (четврток)

Време на почеток:

09.30 часот

Предвидено време за завршување: 16.30 часот
Место на одржување: Хотел ИМПЕКСЕЛ2 Скопје
Теми кои ќе се обработуваат:
• Цел која треба да се оствари со изјавата за безбедност и проценката на ризик.
Дали е само задоволување на законските барања?
• Законска рамка за изјава за безбедност и проценка на ризик (практичен поглед
на примена и применливост);
• Важноста на тимската работа при проценување на ризиците;
• Учество на докторот по медицина на труд во проценката на ризик како насушна
потреба;
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•
•
•

Методи за проценка на ризик со додаток за хемиски штетности;
Модули за изјава за безбедност и проценка на ризик кои директно можат да се
применат во пракса;
Практичен пример на проценка на ризик, грешки кои најчесто се јавуваат и
можат да имаат големи последици по работењето, работодавачот и
работниците.

Предавачи: проф. д‐р. Елисавета Јасна Стикова ‐ доктор специјалист по медицина на труд
дипл.инж. ЗПР Борче Стојчевски – стручно лице за безбедност при работа
Што добивате:
• Нови знаења
• Размена на искуство
• Прирачник за темата
• Електронски материјали во doc документ кои можете директно да ги користите
• Сертификат за учество на обуката со главната цел на серијалот обуки кои ќе ги
организираме ДА СЕ РАЗЛИКУВАМЕ ОД ДРУГИТЕ ЗА ПОЗАДОВОЛНИ РАБОТОДАВАЧИ
И РАБОТНИЦИ
Број на учесници
Бројот на учесници е ограничен на 20 лица за да се овозможи непосредна
комуникација. При одредувањето на учесниците кои ќе присуствуваат на обуката, важи
правилото прв дојден–прв услужен (предност имаат оние кои први ќе се пријават до
пополнување на предвидениот број).
Временска рамка за организација
Праќање на
покани

Пријавување на
учесници

Праќање на
фактури

Плаќање на
фактура

07.11 ‐
10.11.2014

07.11 –
20.11.2014

10.11 –
21.11.2014

10.11 –
25.11.2014

Праќање на
последни
информации
24.11 –
26.11.2014

Цена:
Цените се дадени во пријавата за обуката. Во неа се наведени и сите дополнителни услуги и
активности кои се на денот на обуката.
Напомена: за оваа обука не се доделуваат бодови согласно законските барања.
Вашите пополнети Пријави можете да ги доставите на следните електронски адреси
kontakt@prorisk.mk
stojcevski@prorisk.mk
avramovski@prorisk.mk
Доколку Ви се потребни повеќе информации контактирајте не на 075 432 041.
Ве очекуваме.
Со почит
ПРОРИСК ДООЕЛ ‐ Илинден
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