
Покана
за студиско патување во Билбао од 01-05 април 2019 година

„Ги поврзуваме луѓето и знаењето“

Почитувани, 

Македонското здружение за заштита при работа, во период од 01 - 05 април 2019 година, организира студиско 
патување со цел стекнување на знаење и поврзување на професионалците од Балканот со претставници од 
земјите од Европската унија.

Сепак, во знакот на одбележување на Меѓународниот ден на жената, ќе бидат споделени гледишта и теми за БЗР 
преку кои се утврдуваат приоритетите, БЗР и жените работнички.

Ова студиско патување првенствено е наменето за стекнување на знаење и поврзување на луѓето - професионалците 
од Балканот со претставници од земјите од  Европската унија. 

На ова студиско патување предвидено да се реализира присуство во Европската Агенција за безбедност и 
здравје при работа (EU OSHA), чија цел е да ги направат европските работни места побезбедни, поздрави и 
попродуктивни - во корист на стопанството - работодавачите, вработените и владите.  

Темите кои ќе бидат опфатени на посетата се дел од клучните активности на Агенцијата:

1. Кампањи за здрави работни места – спроведување на двегодишни 
кампањи за подигање на свеста за теми поврзани со безбедност и здравје 
при работа во земјите од Европа и предпристапните земји од регионот. 

2. Анкетата ESENER - детално истражување кое дава слика за тоа како 
ризиците по безбедноста и здравјето при работа како да се управуваат во 
самите компании.

3. OSHwiki - онлајн енциклопедија на точни и веродостојни информации за БЗР.

4. Идни проекти - ги истакнуваат и проучуваат новите ризици во областа на БЗР преку сопствени проекти.

5. Преглед за БЗР – споделување гледишта за специфични теми за БЗР и преку кои се утврдуваат 
приоритетите, БЗР и жените работнички.

6. НАПО филмови - серија кратки, едноставни филмови без нараторство, на важни теми за безбедноста и 
здравјето на работното место

Повеќе информации на следниот линк: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha.

MAKEДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА



Покрај работната посета во Агенцијата – EU OSHA, ќе имате 
можност да се запознаете со градот Билбао кој е еден од 
најважните индустриски и туристички градови во Шпанија. 
Главен и најголем град е во шпанската покраинa Баскија и 
индустриско средиште со рафинерии и развиена хемиска 
индустрија. Она што го прави специфичен и посебен Билбао 
е неговата современа архитектура, како една од најзначајните 
културни средишта на Пиринејскиот Полуостров. Покрај тоа се 
наоѓа на подрачје со рудници богати со железо. 

Втората посета е на градот Сантандер, главен град нa 
автономната покраина Кантабрија, на северниот брег на 
Шпанија. 

АРАНЖМАН:

Сместување и превоз 

- Цената за сместување во двокреветна соба, на база ноќевање со појадок, авион, трансфер од аеродром - хотел 
- аеродром, вклучени разгледи со водич, посета на градот Сантандер и котизација за реализација на студиската 
посета по учесник изнесува 38.850,00 денари. За сместување во еднокреветна соба се доплаќа 8.300,00 денари.

Во цената на аранжманот  е вклучено:

• aвионски превоз на наведената релација со вклучена аеродромска такса;

• 4 ноќевања со појадок во хотел со 3*;

• посета на Европската Агенција за безбедност и здравје при работа;

• присуство и рагзлед на Сантандер;

• разглед на Билбао со туристички водич;

• јавен транспорт за присуство на едукативниот настан во просториите на EU OSHA;

• трансфер аеродром – хотел - аеродром.

Во цената на аранжманот не е вклучено:

• патничко осигурување, влезници во културноисториските споменици и индивидуални факултативни 
трошоци.

(Плаќањето е по добиена про-фактура од страна на организаторот на Вашата електронска пошта).

За квалитетот на услугата и изборот на сместувањето задолжен е партнерот од Македонија (чија основна дејност 
на делување се патувања и посети на земји надвор од границите на Р. Македонија) со кои имаме долгогодишна 
соработка. 

• Краен рок за пријавување најдоцна до 07 февруари 2019 година, поради задржување на 
цената на авионскиот билет. Загарантирана цена за пријава и платена аконтација во висина 
од 25% од наведената сума.

• По поминување на наведениот термин, постои можност за промена на цената на аранжманот 
во зависност од цената на чинење на авионскиот  билет во моментот на закупување за 
планираната релација. 

Овој семинар според Правилникот за едукација на стручни лица за безбедност при работа се бодува со 10 бода 
за пасивно учество на истиот.

Контакт:
МЗЗПР канцеларија     Андријана Зафировска
Tелефон: 02 2 774 868     Телефон: 077 560 382
kontakt@mzzpr.mk     andrijana.z@mzzpr.org.mk


