
e- ПРИСТАП е- ИНОВАЦИИ
ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ

Во центарот на Отворете ги прозор-

ците лицата со хендикеп имаат мож-

ност за пристап  до Информатичка 

Технологија, со помош на адаптиран 

софтвер и хардвер. 

Целта на работата со индивидуалци во 

центарот е:

• Да  се подобрат основните когни-

тивни функции

• Да се подобри комуникацијата

• Да се промовира е-едукација

•  Развој на ИТ знаење за потенцијално 

вработување

Здружението Отворете ги прозорците 

ќе организира Општ и Специфичен 

Тренинг за Тренери, со цел зголе-

мување на знаењето за пристапна 

Информатичка Технологија за лица со 

хендикеп. 
Техничка поддршка и консултации 

ќе бидат достапни за следниве по-

лиња:
• Раководење со тренинг за пристапна 

Информатичка Технологија (ИТ) за 

лица со хендикеп• Консултации за апликација и употреба 

на адаптирани уреди за ИТ и софтвер
• Фирми кои сакаат да ги адаптираат 

нивните работни места според 
потребите на лицата со хендикеп.

Програмата за иновации  создава 

можности за финансиски достапни 

ИТ уреди за лицата со хендикеп, со 

цел да се олесни нивниот пристап 

до ИТ.

Активностите се состојат од: 

• Создавање и приспособување на 

адаптирани уреди и софтвер кој 

може да се реплицира или копира 

(глувче или џојстик со одвоен клик, 

специјални тастатури итн)

• Истражување за бесплатен софтвер 

(Linux, апликативен софтвер...)

• Трансфер на знаење за адаптирање 

на компјутерски уреди.
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Да градиме свет 
каде што технологијата им 

овозможува на сите целосно да ги 
искористат своите способности

Ресурсниот Центар развива изда-

вачка компонента. Сите материјали 

ќе бидат достапни во печатена 

верзија и електронски формат на веб 

страната на здружението. 

Публикации на Ресурсниот Центар: 

• Прирачници  “Како  да направиш...”          

и “Како да користиш....” 

• Упатство за апликација и користење 

на опциите за пристапност во 

Microsoft Windows XP.

• Прирачник  “Користење на  читачи 

на екран” 

• Каталог на постоечки адаптирани 

ИТ уреди и софтвер.


