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iSolve Coworking Spaces / Кодекс на 
однесување 

iSolve Coworking Space има за цел да ги обезбеди најдобрите капацитети и услуги за 

сместување на професионалци од најразновидните области и да дозволи ова да стане 

заеднички работен простор. 

Сите членови на iSolve Coworking треба да се согласат со следниов кодекс на однесување. 

Очекуваме соработка од сите членови на iSolve Coworking за да помогнеме да се одржува 

безбедна средина за сите. 

За побезбеден и попристапен работен простор за сите, важно е да се напомене дека 

iSolve Coworking Space е посветен на обезбедување на беспрекорно искуство за сите, без 

оглед на бојата, религијата, социјалниот статус, физичкиот изглед, расата или возраста. Не 

толерираме малтретирање во каква било форма. Членовите кои ги прекршуваат овие 

правила може да се соочат со последици, вклучително, но не ограничувајќи се на, 

раскинување или протерување од нашиот простор без надомест. 

Кодексот на однесување е создаден со цел споделување на принципите кои го водат 

работењето и правилното функционирање на iSolve Coworking, како и однесувањето на 

сите негови корисници, но исто така промовира и поттикнува усвојување на основните 

принципи за добра работна средина. 

Сите членови добиваат копија од овој Кодекс на однесување и се согласуваат со него. 

ДОБРЕДОЈДОВТЕ 

Бидете љубезни и покажете почит кон сите членови, гости, посетители и персонал. 

Поврзувањето со други луѓе е секогаш позитивно. Започнете со едноставно „Здраво“ или 

„Добро утро“ и никогаш не заборавајте да се насмеете. Поврзаната заедница го прави 

работниот простор за соработка поживописен 
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Почитувајте го просторот и одржувајте професионална средина 

1. Грижете се за работниот простор, оставете го чист и уреден и поставете ги 

предметите во првобитната положба 

2. Оставете го просторот како што го најдовте и запомнете дека секој член е 

привремен 

3. Одржувајте прифатливо ниво на личен простор околу областа што сте ја окупирале 

4. Можете да ја користите просторијата за состаноци бесплатно за мали разговори и 

состаноци. 

5. Не им пречи на другите и ако треба да го привлечеш нивното внимание, имај 

почит 

6. Не монополизирајте простор или ресурси; запомнете дека сè е заедничко 

7. Бидете пријателски расположени и со почит кон оние околу вас 

8. Користете го нашиот терасен простор за пушење 

Тишина 

Почитувајте ја работата и концентрацијата на другите колку што е можно повеќе, 

избегнувајќи непотребна врева или бучни разговори. Чувајте ги електронските и личните 

уреди тивко или во режим на вибрации. Гласните разговори имаат тенденција да го 

одвлекуваат вниманието на луѓето околу вас, што го отежнува концентрирањето. Бидете 

свесни и користете го вашиот „внатрешен глас“ во секое време. Ако треба да добиете 

повик, испланирајте го за да можете да користите сала за состаноци или телефонска 

говорница или само да отидете во друг дел од зградата ако е можно. 

 

Посетителите 

Во iSolve Coworking Spaces не е дозволено да се носат гости или посетители. Се надеваме 

дека ќе можете да закажете состаноци со посетители и гости во други простори. 

 

Заеднички области  

Имате пристап до заедничките простории во Објектот, вклучувајќи бањи и заедничка 

кујна. Ве замолуваме да ги користите овие заеднички области со почит, вклучително и 

помагање да се одржуваат чисти и подготвени за употреба од други. Заедничките 

простории, ресурсите и услугите на iSolve Coworking, како кујната, се прилично отворени 

по дизајн. Во овие области, важно е да внимаваме на нашето однесување: дали 

зборуваме, јадеме, прекинуваме, ве молиме внимавајте на луѓето околу вас. 
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Печатење, копирање и скенирање  

Може да го користите нашиот печатач од деловна класа за печатење, копирање и 

скенирање документи во износите наведени во Планот. Ве молиме бидете внимателни 

додека го користите уредот. 

 

Соба за состаноци  

iSolve Coworking има 2 сали за состаноци кои се достапни за неговите членови. 

Примарната цел на iSolve Coworking е да им служи и да ги поддржува своите coworking 

членови. Повеќето од нашите планови вклучуваат можност за час за состаноци, доколку 

ви треба дополнителен час, можете да го резервирате. Пред да ја користите просторијата 

за состаноци, треба да се одобри. Очекуваме да ги резервирате часовите за состаноци 

порано за да можеме да потврдиме. Го задржуваме правото да одбиеме во случај да е 

резервирано во тоа време од претходните членови. 

 

Заедница 

Разбирате дека Објектот е заеднички простор. Наша цел е да промовираме креативна и 

продуктивна средина за соработка за луѓето кои работат во iSolve Coworking.Нашиот 

простор е дизајниран да ги олесни неочекуваните судири. Затоа, како што се одвива 

вашиот настан, може да има луѓе кои шетаат во близина или се среќаваат во блиските 

простори. Ги охрабруваме настаните предводени од членови кои се отворени и 

инклузивни и внатре и надвор од заедницата на iSolve Coworking. 

Не можеме да гарантираме приватност во нашите заеднички простори како што се 

терасата, ходниците или кујната. Ако ви треба приватност, силно ве охрабруваме да ги 

резервирате нашите сали за состаноци. 

Се надеваме дека членовите на coworking уживаат во креативна атмосфера и можности за 

споделување вештини и зголемување на продуктивноста. За таа цел, очекуваме вие и сите 

други што работат овде да бидете одговорни, почитувани и поддржувачки членови на 

заедницата. 

 

Нега и одржување 

Ние ќе ги одржуваме Објектот и опремата што ви е достапна во добра состојба и 

поправка. Ќе користите соодветна внимание во Објектот и секој работен простор што го 

користите Ќе го одржувате вашиот работен простор чист и уреден и ќе го користите во  
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согласност со сите политики или упатства што ви ги даваме. Веднаш ќе не известите 

доколку вие или други го оштетите објектот или кој било работен простор и ќе 

соработувате со нас за да ја поправиме штетата доколку е потребно.. 

 

Доверливост 

Сите информации кои произлегуваат од деловниот однос помеѓу компанијата и клиентот 

мора да останат приватни, освен ако не се побарани или овластени од клиентот 

 

Жалби 

Ние не контролираме и не сме одговорни за постапките на другите членови на 

соработката. Ако имате поплаки за бучавата или однесувањето на другите членови на 

coworking или други присутни во објектот, може да ги пријавите до нашата iSolve 

Coworking Space администрација. 

 

Кодекс на однесување 

iSolve Coworking е посветен на обезбедување продуктивна, добредојдена и соработничка 

работна средина за членовите, исто како и секоја друга компанија, нашите вработени исто 

така имаат Кодекс на однесување кој вклучува почитување и грижа за Coworking 

околината. 


