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Вo декември, во Umbrella Lounge Bar, здружението Отворете ги прозорците го организираше првиот Кумски настан за презентирање на резултатите од активностите за градење долгорочна соработка со локалниот
бизнис сектор во Македонија.
На настанот беа присутни донатори-кумови, корисници и нивните семејства, поддржувачи и пријатели на здружението.
Кумовите, Кореа ауто трејд, Еуролинк осигурување, Ма Гаминг и ХТЛ
Македонија со своите донации овозможија 10 деца со попреченост да
доаѓаат во ценатарот за асистивна техноло-гија и поддршка на центарот за
развој и креирање
нови услуги.
Корисниците преку е-прис-тапни игри со теми од работата на
компаниите, креирани според нивните можности и способности ја
презентираа работата на компјутер и асистивната технологија.
Кумовите имаа можност да се запознаат со корисниците и нивните
семества, да добијат информација за постиг-натите резултати и
позитивните промени кај корисниците кои ги под-држуваат. Во знак на
благодарност, благодарници добија Кумовите и соработниците од ТАВ
Меѓународен аеродором Скопје, Веро Ценар и Скопје сити мол кои

отстапија простор за поставување донаторски кутии.
Настанот е една од активностите кои здружението за асистивна
технологија Отворете ги прозорците ги спроведува во рамки на проектот „Бидете Кум на нашето здружение“.
Овој проект е финансиран од програмата за доделување грантови на проектот „Промени за одржливост“
финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Конект, Фондација Аполонија и Центарот за даночна
политика.

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
Во август, Отворете ги прозорците започна со реализација на проектот „Јакнење на капацитети за инклузивно
образование“. Главна цел е да се зајакнат капацитетите на повеќе чинители кои ќе овозможат инклузивна образовна
средина за учениците од Заводот за рехабилитација Бања Банско, со што директно ќе се поддржи процесот на
деинституционализација.
Проектот ќе се спроведува една година и шест месеци во партнерство со УНИЦЕФ.

Обука ба претставници од ДПИ
Во рамки на проектот, во октомври, тимот на здружението одржа две обуки за јакнење на капацитетите на државните
просветни инспектори за поуспешно спроведување на инклузијата во обраозванието. Првата обука се одржа во Скопје,
каде присуствуваа инспектори од Скопје, Тетово, Струмица, Берово, Виница, Куманово и Крива Паланка. Втората се
одржа во Прилеп, а учесници беа инпектори од
Битола, Охрид, Струга, Крушево и Кичево.
Учесниците на обуката стекнаа нови знаења за тоа
како треба да изгледа пристапна училишна
средина, насоки за формирање на инклузивен тим
и кои се одговорностите и задачите на секој од
членовите на тимот. Исто така, инспекторите
добија насоки за препознавање на потребите на
учениците со различен тип на попреченост во
насока на истакнување на нивните можности и
формативното оценување.

Обука во Заводот ба рехабилитација Бања Банско
Во ноември, тимот на Отворете ги прозорците спроведе обука во Завод за рехабилитација Бања Банско. Целта
беше учесниците подобро да ја организираат и збогатат нивната работа. Обуката ја посетија 10 учесници кои
добија насоки и информации за асистивна технологија. Исто така, се стекнаа со знаења за тоа како да
изработат ИОП со цел да ја прилагодат наставата кон потребите на учениците со кои работат во Заводот.
Учесниците беа задоволни од спроведената обука и истакнаа дека е потребно вакви обуки да бидат
организирани почесто.
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Во октомври, тимот на Отворете ги прозорците одржа обука за рана
идентификација на деца со попреченост во предучилишните установи во
градинката „11 Октомври“ во општина Бутел. Целта беше воспитувачите да
се стекнат со знаења за препознавање на децата со попреченост,
откривање на нивните карактеристики, процена на нивните потреби како
основа за креирање индивидуален план за работа. Потребата за
спроведување на оваа обука произлезе од тековното реализирање на
процесот на инклузија во градинките.
На обуката учествуваа
воспитувачките и членовите на стручната служба. Тие ги споделија своите
искуства од секојдневната работа со децата со попреченост и стекнаа
знаења за надминување на предизвиците што пред нив ги поставува
инклузијата. Покрај Радмила Стојковска Алексова и Марија Велиновска Велковска, во тимот на обучувачи се
вклучи и Ана Дончевска Пенчев, која даде придонес преку споделување искуства од својата долгогодишна
работа во полето на рана интервенција и стимулација.

Практична настава ба студенти
Во текот на ноември и декември, студентите од Институтот за специјална едукација и рехабилитација доаѓаа на
практична настава во Центарот за асистивна технологија. Студентите следеа индивидуална работа со корисници, рамки
на предметот Окупациона терапија. За време на практичната настава студентите се запознаа со значењето на
асистивната технологија и нејзината практична примена како алатка за инклузија на лицата со попреченост.

Кратки вести
♦

Отворете ги прозорците оваа година е добитник на признание за хуманост од Здружението „Скопјанката Мајка
Тераеза“. Признанието се доделува секоја година во рамки на деновите посветени на хуманистката Мајка
Тереза и освен индивидуалци , за својата хумана работа, признанија и посланија добиваат и граѓански
организации. Здружението беше препознаено како поддржувач на инклузивните тенденции во нашето
образование преку активности кои ги спроведува.

♦

Во септември, Центарот за асистивна технологија при Отворете ги прозорците го прошири професионалниот тим
со уште една едукаторка. Марија Цакиќ e магистер по дефектолошки науки е новиот член на тимот.

♦

Во септември, Марија Велиновска Велковска и Марија Цакиќ присуствуваа на еднодневната работилница за
поддршка на корисници на грант: „Со поддршка и партнерства до промени“, организирана од проектот
„Промени за одржливост“.

♦

Во рамки на програмата ХабИТ, во октомври, тимот на Отворете ги прозорците се прошири со уште еден член.
Кристијан Лазарев е студент на филолошкиот факултет.

♦

Во текот на месец ноември тимот на Отворете ги прозорците одржа обука во просториите на Црвениот Крст. На
обуката идните лични асистенти стекнаа знаења за асистивната технологија и нејзината поддршка во
обезбедување квалитетен живот на лицата со попреченост.

♦

Во ноември, тимот на Отворете ги прозорците ја презентираше асистивната технологија и пристапен едукативен
софтвер пред студенти од ФИНКИ. Студентите се запознаа со технологијата и разгледуваа можности за идна
соработка со тимот на здружението.

