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ГОДИНИ

..промовира асистивна технологија во Македонија!
..нуди индивидуализирана поддршка за користење компјутер и интернет!
..преку различни проекти поддржува инклузија на лицата со попреченост!
..гради врски со оргаизации и институции од земјава и странство!

Центар за асистивна технологија
Корисници

2008

2009

Возраст

2010

2011

2012

2013

2014

25-54 години
15-24 години

оштетен вид

аутизам

комбинирани пречки

0-14 години

Поддржувачи:

2015

Тип на попреченост

Даунов синдром

Друго

2007

телесна

2006

Опрема и обука за различни чинители

Отворете ги прозорците со поддршка на различни донатори обезбеди опрема
за индивидуалци, дневни центри, граѓански здруженија, јавни интернет кафулиња,
основни и средни училишта. Опремата вклучуваше: компјутери, асистивни уреди,
како тракболи, џојстици, издвоени кликови и екрани на допир.

Обучени лица

23
2006

16

32

403

2007

2008

2011

2200
2013

2014

2015

Обуки
На обуките учествуваа: вработени во дневни центри и посебни училишта,
родители на ученици со попреченост, наставници, членови на училишни стручни
тимови, претставници на локални и национални власти. Во 2015, за прв пат беше
одржана обука за членови на училишни тимови од Босна и Херцеговина.

Поддржувачи:

Ресурси и издаваштво

Хардвер

Софтвер

Публикации

текст

текст

текст

Соработка со различни чинители
Факултет за информатички
науки и инжењетство од 2006

Институт за дефектологија од
2008

Министерство за информатичко
општество и администрација од
2006 година

Министерство за труд и
социјална политика од 2007

Министерство за образование и
наука од 2010 година

Локални заедници од 2007

Член на:

Јавност

Награди и признанија
Признание од
Мировниот Корпус во
2008

Признание од
амбасадорот на САД во
2012

Награда за социјална
интеграција од
Фондацијата ЕРСТЕ во
2013

Награда за најдобра
практика од
Телецентар Европа во
2014

Признание за
иновативна практика
на конференција на
Проекот „Зеро“ во 2014

Награда од
Фондацијата Проф.
Д-р. Љупчо Ајдински
во 2014

Луѓе кои придонеле во развојот на Отворете ги прозорците
основачи: Лидија Крстевска Дојчиновска (претседателка на здружението), Тони Бачваровски,
Африм Илјази
професионалци: Виктор Манчев, Небојша Радоњиќ, Андреј Петров, Нергис Рамо, Светлана
Мулквин
волонтери: Ирена Ивановска, Дао Тран, средношколци и студенти

Тимот на Отворете ги прозорците

