ХабИТ нуди услуги за лица со различен тип на попреченост од
една страна и услуги за компании/институции/организации од
друга. Следниве услуги се дел од нив:
пристапен простор за работа на компјутер или употреба на
асистивна (помошна) технологија;

онлајн, индивидуални или групни ИТ обуки и обуки за меки
вештини за корисниците или членовите на ХабИТ;
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ХабИТ
Денешните работни места бараат познавање на дигитални
вештини од основни до напредни, а лицата со попреченост зависно
од нивното образование или надоградување често се соочуваат со
потешкотии при стекнувањето вештини, од основни познавања на
употреба на компјутер и интернет до понапредни и поспецифични
знаења.

ХабИТ овозможува пријатен и достапен простор за секое лице
со различен тип на попреченост кое сака да развие основни знаења,
како и поспецифични ИТ знаења, но исто така ќе биде и простор во
кој секој млад човек со попреченост ќе може да ги практикува
своите знаења и да ги понуди ИТ услугите кон другите.

поддршка при следење на обуки, избор на асистивна (помошна)
технологија, набавка на истата;
поддршка при вработување, подготовка за интервју, споделување
на информации за слободни работни места, комуникација со идни
работодавачи;
советување за избор на ИТ обуки, избор на асистивен уред или
софтвер, избор на работно место;
-

поддршка при обезбедување на практична работа во компанија.

Услугите кои се нудат за компании/институции/организации се
следни:
тестирање на пристапност на изглед, содржина и софтвер на веб
страни од тестери со различен вид на попреченост;
изработка на пристапни веб страни на компании/институции/
организации, наменети и приспособени за корисници со различен вид на
попреченост.

Инфо за ХабИТ
Во ХабИТ лицата со попреченост се поддржани преку консултации или менторирање, информации за можни
огласи и побарување на работна сила, како и совети во врска со легислативата, првото вработување, како и услуги за
идните работодавачи кои ќе вработат лице со попреченост во нивните компании.

Услугите кои ќе ги нуди ХабИТ ќе бидат наменети за :
- Лица со попреченост кои имаат потреба од ИТ вештини, како средношколци,
студенти или пак лица кои во текот на своето школување не биле во можност да се стекнат
со ИТ вештини, а ги препознаваат како неопходни за нивно вработување. Бидејќи дел од
услугите се онлајн истите ќе бидат достапни за сите лица кои имаат интерес да ги користат
услугите на ХабИТ;
- Компании/институции/организации кои нудат услуги и информации за широка
потрошувачка, наменети за сите граѓани и општествено одговорни компании. Лицата кои
ги користат услугите на ХабИТ имаат можност да бидат ангажирани во тестирање на
пристапни софтверски решенија и да нудат консултантски услуги за заинтересирани
компании.

Социјална мисија
Со формирање на хабот, им се зголемуваат можностите на младите лица со
попреченост да се промовираат на пазарот на труд, да го остварат својот потенцијал и да
придонесат во својата заедница, а од друга страна да придонесат за инклузивна заедница
преку можност за достапност на електронските информации и услуги кои се нудат за сите
граѓани.
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