ПОКАНА
Почитувани,
Како Здруженија кои активно работат на промоција на областа БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, ни претставува
голема чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на настанот организиран по повод одбележувањето на Светскиот
ден за безбедност и здравје при работа (БЗР), под мотото ,, БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ – ИДНИНАТА Е ВО МЛАДИТЕ”.
На истиот, покрај низата планирани активности за одбележувањето на Светскиот ден на БЗР, ќе се прогласат и
добитниците на награди кои се пријавиле и земале учество во еден од двата повика, и тоа:
1. Повик за избор на најдобар правен субјект во 2018 година, кој реално и стручно, допринел во сопствениот развој,
инвестирајќи / имплементирајќи добри практики за безбедни и здрави работни места, и
2. Повик за избор на најдобар расказ и песна, чија тема е безбедност и здравје при работа „БЗР од мали нозе”, (проект
одобрен од МОН под бр.12-3216/4 од 12.04.2019 година)
На настанот се поканети и претставници на сите чинители од областа безбедност и здравје при работа (државни
институции, здруженија, фирми, стручни лица).
Настанот ќе се одржи на ден 24.04.2019 година, со почеток во 13:30 часот во х.Арка, Ресторан Пирамида, 7 кат
(ул. Битпазарска бр.90/9, Скопје)
Во прилог на поканата Ви ја доставуваме и Агендата за настанот.
Со почит,
Скопје, 18.04.2019 г.

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА ОПШТИНА БИТОЛА, БИТОЛА
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА „28МИ АПРИЛ”, СКОПЈЕ
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИ ЗА ЗАШТИТА „ТУТЕЛА’’, СКОПЈЕ

100 години Меѓународна организација на трудот – Безбедна и здрава иднина во работата
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АГЕНДА
13:30 – Oтворање на настанот

1. Обраќање на претставниците на организаторите, Здруженијата
(ЗЗПРБитола, ЗБР 28 Април, ЗИЗ ТУТЕЛА)
2. Обраќање на Министерката за труд и социјална политика,
Министерот за образование и наука, Директорот на
Државниот инспекторат на труд, Националниот Координатор
на Меѓународната организација на труд (МОТ) или нивни
претставници (да се потврди)
3. Прогласување на наградените творби од повикот „БЗР од мали
нозе“ (проект одобрен од Министерството за образование и
наука, бр.12-3216/4 од 12.04.2019 година)
4. Прогласување на најдобрите правни субјекти, кои реално и
стручно, допринеле во сопствениот развој, инвестирајќи /
имплементирајќи добри практики за безбедни и здрави
работни места
5. Промоција трет број Стручно списание за БЗР Тутела
6. Коктел
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