ШТО МОЖЕ ДА НАПРАВИ
ЕДНО ПРЕTПРИЈАТИЕ
КОЕ ЕТИЧКИ УПРАВУВА

ПРИДОБИВКИ

 да обезбеди социјално осигурување, и
да не ги маскира односите на вра
ботување во други форми на ангажи
рање;

 да обезбеди надомест за прекувре
мена работа, а истата да биде добро
волна и да не вклучува неразумни ри
зици;

 да донесе политики за здравјето и
безбедноста на работата;

 да обезбеди навремено информира
ње при поголеми промени што може
да влијаат на вработените и заедно со
претставниците на работниците да ос
мисли начини за намалување на нега
тивните влијанија;

 да спроведува практики на еднакви
можности што ќе овозможат секој да
ги ужива и користи истите можности за
вработување, работни услови, награ
дување, кариерен менаџмент и отпу
штање од работа;
 да внимава на разновидноста на ра
ботната сила преку развивање неди
скриминаторски стандарди кои ќе ва
жат за внатрешното опкружување, но
ќе настојува да ги пренесе и кај него
вите деловни партнери;
 да вложува напори да ги отстрани
техничките, физичките/структур
ните, комуникациските и препре
ките на однесување на работното ме
сто кои се однесуваат на лицата со хен
дикеп, жените и етничките малцинства;
 да овозможи флексибилно работно
време и рамнотежа меѓу работата и
приватниот живот;

 да воспостави и применува политики
за поддршка при одгледувањето
на деца;
 да ја почитува приватноста и да ги
заштити личните податоци на врабо
тените;

Компаниите кај кои средината препознава
општествено одговорен однос кон врабо
тените можат да ги стекнат следниве при
добивки:
 подобрено задоволство на вработени
те од работното место;
 привлекување и задржување на тален
тираните и мотивирани работници;
 подобрен имиџ и зголемена вредност
на брендот.

Контакт информации
Повеќе информации за Проектот „ООП во РМ“
можете да најдете на интернет страницата
www.oop.mk.
во Министерството за економија,
на тел. 02/3093-403 и на
http://www.facebook.com/oopmk

Менаџерите на деловните субјекти кои ги
применуваат ваквите практики го унапре
дуваат своето управување со ризиците,
привлекуваат општествено одговорни ин
вестиции и полесно можат да воспостават
долгорочна соработка со партнери од раз
виените пазари.

 да спречи стрес поврзан со работа
кој произлегува од страв од губење
на работата, неефективен менаџмент,
преголем обем на работа и техноло
шки промени;
 да поттикне доживотно учење и
континуирана стручна обука.

ОДНОСИ СО ВРАБОТЕНИ

Проектот е кофинансиран од Европската Унија во рамките на Рамковната
програма за конкурентност и иновации (CIP) 2007-2013
The Project is co-financed by the European Union within the Competitiveness
and Innovation Framework Programme (CIP) 2007-2013.

ВОВЕД

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ

В

Односите со вработените се опфатени со меѓународни документи, но ги третира и домашното
законодавство.

о контекстот на општествената одговорност на претпријатијата, односите со врабо
тените претставуваат еден од клучните составни делови.

Според ИСО 26000 (Водич за општествена одговорност) односите со вработените го
опфаќаат вработувањето и работните односи, условите на работниот однос и социјална
та заштита, социјалниот дијалог, безбедноста и здравјето на работното место, развојот
на човечките ресурси и обуката на работното место.
Компанијата која се однесува одговорно кон вработените е препознаена како компанија
која придонесува за почитување на владеење на правото, социјалната правда и стабил
ностa, и развива чувство за правичност во општеството.

Меѓународна регулатива

Домашна регулатива

Универзалните принципи на добри односи со
вработените се дефинирани со:
 Меѓународна повелба за човекови права;
 Декларација на Меѓународната
организација на трудот (МОТ) за основните
принципи и права при работа;
 конвенции и препораки на МОТ;
 Трипартитна декларација на
МОТ за принципите поврзани со
мултинационалните претпријатија и
социјалната политика.

Односите со вработените се регулирани со:
 Закон за работни односи;
 Закон за безбедност и здравје при работа;
 Закон за еднакви можности на жените и
мажите;
 Закон за спречување и заштита од
дискриминација;
 Закон за вработување и осигурување во
случај на невработеност;
 Закон за инспекција на трудот;
 Закон за евиденциите од областа на
трудот;
 Закон за вработување на инвалидни лица;
 Закон за агенциите за привремено
вработување;
 Закон за мирно решавање на работните
спорови;
 Закон за вработување и работа на странци

Според овие универзални принципи, основните
елементи на општествено одговорно однесу
вање во работните односи опфаќаат:
 почитување на граѓанските и политички
права;
 почитување на социјалните културните и
економските права;
 признавање на правото на колективно
спогодување.

Три најпознати инструменти за воведување на општестве
но одговорен однос кон вработените се Глобалниот дого
вор на Обединетите нации, ОХСАС 18000 и Општествена
отчетност 8000.
Глобален договор на ОН (ГД) како доброволна иниција
тива на повеќе засегнати страни промовирана од страна
на Обединетите нации (ОН) утврдува четири начела кои
се однесуваат на работничките права и кои ги обврзуваат
компаниите на:
1. заштита на слободата на здружување и правото на ко
лективно спогодување;
2. искоренување на присилната работа;
3. укинување на детскиот труд;
4. искоренување на дискриминацијата.
ОХСАС 18000 (Серија за заштитата на здравјето и без
бедноста при работата) е меѓународен стандард кој дава
спецификација и упатства за развој на систем за менаџ
мент со заштитата на здравјето и безбедноста на работа.
Општествена отчетност 8000 (SA8000) е Стандард од
„Social Accountability International“ (Општествена отчет
ност интернешенл) кој покрива широко прифатени чове
кови и работнички права, вклучувајќи и спецификација на
системот за менаџмент кој е потребен за да се обезбеди
сообразност со условите на стандардот и континуирано
подобрување. SA8000 се осврнува на условите на работ
ното место како што се употреба на детски труд, присилна
работа, здравје и безбедност, слобода на здружување и
колективно спогодување, дискриминација, дисциплински
практики, работно време и наградување.

