
СОГЛАСНОСТ ЗА КУМСТВО

Отворете ги прозорците е непрофитна, невладина организација 
креирана во 2005 година од тим со широко познавање и искуство во 

работа со индивидуалци и организации на лица со хендикеп

Тимот работи на промоција и олеснување на употребата на пристапна 
информатичка технологија за лица со хендикеп, со цел да се зајакнат 
еднаквите можности. 

Тимот на Отворете ги прозорците се наоѓа во Скопје,  но изведува 
активности и во други градови во земјата

Во буквален превод зборот филантропија значи ,„љубов кон 
човештвото“. Во современата терминологија терминот се користи за 
да означи доброволна активност за унапредување и благосостојба на 
човештвото преку донирање пари, материјални добра, време или труд.
Поддржувајќи ја филантропската активност Вие станувате на „КУМ“ 
на нашето здружението, со што ќе ги помагате активностите и ќе им 
овозможите на нашите корисниците секојдневно да имаат пристап до 
информациите и знаењето.

Кум

Се согласува да го поддржува Здружението на граѓани 
Отворете ги прозорците во текот на една година со 
месечна донација од:

30 €

50 €

70 €

                          

Здружение на граѓани за поддршка и 
промоција на пристапна информатичка 
технологија за лица со хендикеп

во денараска противвредност 
на сметката на здружението,

Претпријатието:

Претставувана од:

Дата
(потпис)

во производи и услуги 
донирани  на здружението.

Фаилантропија

€



Да градиме свет каде што 
технологијата им овозможува на сите  

целосно да ги искористат своите 
способности.

Веруваме дека создавањето на нови технологии ќе 
ги одстрани постоечките бариери без да создава 
нови и дека информацијата и знаењето треба да 

бидат достапни за сите.

ДОгОвОрени ОбврсКи

Отворете ги прозорците се обврзува дека совесно ќе 
располага со средствата добиени како донација. Истите ќе ги 
користи во согласност со целите и мисијата и ќе се залага за 
нивна најрационална распределба. Исто така транспарентно 
ќе исвестува за употребата на средствата и постигнатите 
резултати.
Донаторот (Кумот) се обврзува дека во текот на траење 
на договорот навремено ќе ги уплаќа средствата/ доделува 
производи и услуги.
Донаторот има право да го посети здружението во секое 
време и да ги следи активностите.
Отворете ги прозорците ќе организира редовни настани 
на кои ќе се заблагодари на донорите и ќе им ги презентира 
постигнатите резултати.

Лидија Крстевска Дојчиновска 
Претседател


