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Во август, здружението стигна до значаен јубилеј. Отворете ги прозорците десет години промовира асистивна
технологија во Македонија, нуди индивидуализирана поддршка, преку различни проекти поддржува инклузија на
лицата со попреченост и гради врски со оргаизации и институции од земјава и странство!
Признанија

Почетоците на Отворете
ги прозорците
„Скопје доби центар за асистивна технологија за пример и
надвор од границите на Македонија“

Кога помислувам на почетоците на
Отворете ги прозорците ми изгледа како
да беше вчера. Кога побараа од мене да
напишам нешто за десетгодишницата за
да се потсетиме на приказната за основањето е тогаш сфатив дека поминале
десет години. Времето изминува, но убаво
е кога има човек со што да се пофали.

Се започна кога работев во француската хуманитарна организација Хендикеп
Интернационал. Таму научив многу за
попреченоста и запознав прекрасни луѓе.
Работевме заедно со Лидија Крстевска
Дојчиновска, дефектолог што се интересираше многу за информатиката. На
залезот на мисијата на Хендикеп Интернационал на Балканот, имав прилика
да го посетам седиштето на организацијата во Лион, Франција. Да бидам искрен, не ми остави некој впечаток, зграда
како и секоја останата полна со луѓе пред
компјутер. Вториот ден од посетата во Лион, ме однесоа во центарот за асистивна
технологија ICOM, основан од организацијата во која што бев вработен. Тоа беше
незаборавно и инспиративно искуство.
Прекрасен мал центар каде лицата со
попреченост од цел Лион доаѓаа да се
обучат, или да им се препорача асистивен
уред. Прекрасен тим од ентузијасти под
водство на Стефани Лусиен-Брун. Благодарност до неа и до целиот тим што ми
пренесоа енергија што се уште ја
чувствувам. Назад се вратив со идеја дека
таков центар мора да се направи и во
Скопје. И раскажав на Лидија и заедно
разговаравме со регионалниот директор
на Хендикеп Интернационал, Александар
Кор. Тој со цел ентузијазам ни посочи
дека ние сме вистинските луѓе за тоа и ни
ја понуди сета своја поддршка. И така при-

казната почна. Дефектолог и информатичар регистрираа здружение на граѓани.
Имавме поддршка од нашиот веќе бивш
работодавач. Од Хендикеп Интернационал
освен финансика поддршка како зајакнување го добивме и окупациониот терапевт
Силван Рукс, кој една година ни помагаше
во градењето на организацијата.
Организацијата почна да работи. Се
скенираа потреби, искуствата се таложеа,
првите резултати пристигнуваа. Растевме,
тоа беше прекрасен период. Во тој убав
период и добри луѓе ни доаѓаа, дојде
Реџина Хајнс, која не научи на ред и ни
даде основа за стабилен и планиран раст,
но и контакти со донори и поддржувачи. Ни
се придрижи и Дао Тран, волонтер од
Мировниот Корпус која даде неприкосновен придонес во здружението, нејзината
Њујоршка енергија и работна етика не
забрза и нас.
И оттука работите одеа, не запираа...
Тони Бачваровски
инжинер по комјутерски науки
основач на Отворете ги прозорците
Целиот текст за основањето на здружението може да го прочитате на веб
страницата на здружението.

Тридневна обука во Охрид
Во јули, во хотел „Милениум“ во Охрид, Отворете ги прозорците
одржа тридневна обука за стратешко користење на информациите од
истражувањата спроведени во 2014 и 2015 година.
Целта на обуката беше да ја олесни подготвката на сеопфатен извештај за состојбата на правата на лицата со попреченост во Македонија.
На обуката имаше четириесетина учесници, претставници на граѓански организации, националните и локалните власти и медиумите. Истражувачите пред присутните
ги споделија своите искуства и наоди од секоја од трите области што ги истраживаа:
лични искуства, политиките на државата и медиумската слика во однос на попреченоста. Исто така, учесниците на обуката дискутираа како податоците од истражувањето да стигнат до механизмите за заштита на
човековите права.
Обучувачите од партнерската организација,
Центар
за ориентација во заедницата (ЦОД) од
Излегоа од печат три извештаи
Србија го олеснија процесот на дефинирање на
Во август излегоа од печат три
идните чекори во насока на застапување и лобиизвештаи во врска со состојбата на лирање користејќи го сеопфатениот извештај од
цата со попреченост во Република
мониторингот.
Македонија.
Овие активности се дел од проектот „СлушнеПубликацијата „Известувањето на
те го нашиот глас“, финансиран од Европска
медиумите за лицата со попреченост“
Унија. Проектот е дел од глобалната иницијатива
содржи наоди од мониторингот на меза промоција на правата од областа на попречедиумите, во периодот од јули 2014 до
носта (Disability Rights Promotion International јануари 2015 година. Беа анализирани 718 текстови и прилози од националD.R.P.I.).
ни и локални весници, телвизиски канали и радиостаници. Исто така, во истражувањето беа опфатени дваесетина онлајн медиуми.
Извештајот „Законите и политиките на Република Македонија во полето
на попреченоста“ ги опфаќа областите: пристапност (физичка средина,
транспорт, информации и комуникации), образование, здравје, работа и
вработување, соодветен животен стандард и социјална заштита.
Изданието „Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во
Република Македонија“ зе заснова на сведоштвата на повеќе од 100 лица.
Нивните искуства ја опишуваат реалноста на 15% од нашите сограѓани,
некои од нив наши роднини, соседи и пријатели.
Наодите од овие три публикации послужија да се изготви сеопфатен
извештај, преведен на англиски и албански јазик. Сите изданија може да ги
најдете на веб страницата на здружението.

Нова иницијатива за одржливо вработување
Отворете ги прозорците започнува иницијатива за вклучување на лицата
со попреченост на отворениот пазар на трудот.
Целта е да се изнајде начин за одржливо вработување, којшто ќе понуди
нови можности за нивен активен придонес во заедницата. Вработувањето е
еден од клучните фактори за независно
и самостојно живеење.

Донација и работилница за
центарот Порака од Неготино
Тимот на Отворете ги прозорците донираше
асистивни уреди и софтвер во Центарот за помош на лица со ментален хендикеп Порака од
Неготино. На 10 јули, тимот го посети центарот и
одржа работилница за употребата на асистивните уреди и софтверските прилагодувања за
полесен пристап до компјутерот.
Оваа активност беше поттикната од волонтерот на мисијата на Мировниот корпус во Македонија, Брајан Фицпатрик, кој во април обезбеди
средства да го опреми центарот со нови компјутери. Заедничката соработка овозможи пристап
до информатичката технологија за 55 корисници
на центарот.

Во рамките на овој проект Отворете
ги прозорците, во партнерство со здружението Конект, ќе соработува со компании од скопскиот регион кои сакаат да
обезбедат пристапни и продуктивни работни места.

Кратки вести
 Во јули, продавачите на Лице в лице беа во посета на здружението. Средбата како и секогаш беше пријатна, а Младен ги
убеди сите во тимот да го купат шеснаесетото издание на списанието.

 Во август, дел од тимот на Отворете ги прозорците учествуваше на работилница за изработка на комуникациска стратегија за
вклучување на децата со попреченост, организирана од УНИЦЕФ

 Во август, претставници на софтверската фирма Ендава, го посетија здружението. На средбата се дискутираше за можна
идна соработка.

 Во септември, претставници на здружението учествуваа на годишната конференција на Телецентар Европа: Дигитално


зајакнати Европјани, што се одржа во Белград.
Во ноември, во Даблин, во рамки на мрежата ЕНТЕЛИС ќе се одржи семинарот „Намалување на дигиталниот јаз: улогата на
образованието“. За информации во врска со пријавувањето и регистрацијата следете ја веб страницата на здружението.
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