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Поддршка од Детската фондација Песталоци
Со голема радост ja споделуваме веста дека на почетокот од оваа година,
нашата

организација

доби

финансиска

поддршка

од

Детската

фондацијата Песталоци, меѓународна организација за благосостојба на
децата која работи за поддршка на децата и младите уште од 1946 година.
Нивната поддршка на нашата мисија е многу значајна за нас, и наша
должност е да се погрижиме за придобивките од оваа соработка да бидат
упатени кон сите деца и млади со посебни образони потреби на кои
нашата помош им е најпотребна.
Чест ни е што ја имаме Детската фондацијата Песталоци како наш партнер
и со нетрпение ги очекуваме резултатите за кои редовно ќе известуваме.
Тимот на Отворете ги прозорците

Запознајте ги новите луѓе во „Отворете ги прозорците„
Среќни сме што расте нашиот стручен и административен тим, а со тоа
расте и поддршката за нашите корисници! Во име на сите членови на
Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“, на Ана,
Кренар и Владо им посакуваме топло добредојде!
Запознајте ги нашите нови колеги преку нивните кратки биографии
подолу.

Ана Дончевска Пенчев - едукаторка и
соработничка на проект
Како стручно лице, доаѓам од сегментот на рана
интервенција во рамки на државното здравство.
Во последно време чувствував желба и потреба
моето повеќегодишно искуство да го применам
во проектни активности и развој на нови
практични форми на работа со деца од рана и
предучилишна

возраст.

Се

надевам

дека

моето

вработување

во

Здружението ќе придонесе за изнаоѓање нови техники и начини во
работата за помош и поддршка на семејствата на децата со посебни
потреби.
Во моето слободно време сакам да читам или да се дружам со моите
пријатели. Навистина сакам разговор со луѓе и секогаш сум достапна за
разговор. Благодарение на таа моја особина и во професионалниот живот
стекнав толку многу пријатели од луѓето на кои им помагав. Мислам дека
комуникативноста и искреноста која ја поседувам се многу се значајни за
мојата работа и тие ми го покажуваат патот до успехот.

Владимир Јаќимовски - координатор
за финансии и администрација
Kако дипломиран економист, своето стекнато
знаење,
секторот,

досегашно
како

истражувачки

искуство

и

проекти

работа
го

во
на

бизнис
научно

применувам

во

одделот за администрација и финансии во
Здружението. Подготвен сум за соработка, за
нови сознанија, континуирано учење и усовршување, изнаоѓање решенија
за проблемите, се’ со цел одржливост и непречено функционирање на
организацијата. Тука од самиот почеток наидов на добра организациска
култура, тимски дух, колегијалност, вредности кои прилагодувањето во
нова средина го прават попријатно.
Љубител

сум

на

природата,

планината,

уживам

рекреација, дружба со пријателите, убеден пацифист.

во

спортување

и

Кренар Ќоку - соработник за
обезбедување фондови од локални
донатори и односи со јавност
Јас во „Отворете ги прозорците“ доаѓам од
невладиниот

сектор,

каде

што

работев

во

повеќе локални и меѓународни организации.
Главна

цел

на

повеќето

од

моите

професионални активности од секогаш била
социјалната

инклузија

и

младинската

едукација. Во 2016, од страна на Американскиот
државен департмент бев одбран како лидер од
Македонија

да

учествувам

на

5-месечна

програма во САД заедно со 100 други лидери од целиот свет. За време на
мојот претстој во Сан Франциско - Калифорнија, работев на проекти за
развој на интелектуални и телесни капацитети на децата и младите со
попреченост. Јас сум страстен борец за човекови права, а исто така сум и
граѓански активист за борбата против климатските промени.
Во слободно време уживам да планинарам, да возам велосипед и да
готвам. Вработувањето во „Отворете ги прозорците“ е мојот нов предизвик
на кој се надевам дека успешно ќе одговорам така што мојата работа овде
ќе вроди со плод.

Благодарност до Outboard Support Hub
за донацијата
За

време

на

новогодишните

празници,

компанијата Outboard Support Hub донира два
асистивни уреди – едноставни комуникатори, за
потребите

на

Центарот

за

асистивна

технологија. Овој едноставен уред за комуникација има повеќе примени.
Со кликање на тастерот, уредот испушта однапред снимен звук. Звукот
лесно може да се промени според потребите на корисникот.

Звуците може да бидат одреден
збор, фраза или песна преку кои
корисникот

може

да

ги

изрази

своите чувства. Outboard Support
Hub е единствената компанија во
Македонија и регионот која нуди
различни

асистивни

уреди

за

подобрување на секојдневниот живот, како и за подобрување на
образовниот процес на лицата со попреченост. Овде ја изразуваме нашата
благодарност до нив.

Посета од ученици во соработка со ПУ „Златан Сремац„
На почетокот на февруари, нашиот центар за асистивна технологија беше
домакин на тричасовна посета од страна на триесетина ученици со и без
попреченост од 4 држави (Полска, Романија, Турција, Португалија), коишто
како дел од Еразмус+ проектот “Together for better” имаа можност да се
запознаат со тоа што е асистивна технологија, со каква асистивна
технологија располага нашиот центар, како таа се користи и слично. Оваа
меѓународна посета беше организирана во соработка со ПУ „Златан
Сремац“. Со реализирањето на оваа посета, како и голем број посети од
локален

карактер

со

ученици,

студенти

и

други

заинтересирани,

покажуваме дека „Отворете ги прозорците“ има и отворени врати за секој
еден што сака да научи повеќе за асистивната технологија, односно на
каков било начин да придонесе кон остварување на нашата мисија.

Поставена кутија за донации во
супермаркет Viva Fresh Store
Во февруари, беше поставена кутија за донации
во супермаркет Viva Fresh Store во населба
Топанско Поле. Оваа соработка претставува
можност за посетителите на овој супермаркет
да ја подржат нашата мисија за свет на
рамноправни и активни луѓе кои ја користат
технологијата за личен развој, подобрување на
квалитетот на животот и за добросостојба на
заедницата со попреченост.

Поддршка на дневни ценри
Во текот на месец февруари, тимот на Отворете
ги прозорците, започна со обуки за три дневни
центри. Изборот на дневните центри беше
направен врз основа на анкетно истражување и
теренски

посети,

во

рамки

на

проектот

„Пилотирање модел за трансформација на дневни центри“.
16 претставници од дневните центри од Прилеп, Кавадарци и Гостивар
имаа можност преку првиот модул да се запознаат со асистивната
технологија, моделот на проценка на потреби на корисници и да стекнат
практични искуства за примена на технологијата и изработка на епристапни содржини.
Учесниците високо го оценија квалитетот и
содржината на обуката. Во следниот период ќе
бидат одржани уште два модули за обука со
истите учесници, а целта е на овој начин да се
зајакнат нивните капацитети во процесот на
креирање услуги за поддршка на децата и
лицата со попреченост.
Проектот

се

спроведува

со

поддршка

од

УНИЦЕФ

Open the Windows
11 Октомври 52/A-11 Скопје,
Република Северна Македонија
тел: +389 2 306 8630
веб: www.openthewindows.org

Доколку повеќе не сакате да добивате
информации од нашето здружение, Ве
молиме кликнете на линкот подолу
Неќам да добивам повеќе информации

