Ɉɬɜɨɪɟɬɟ

ɝɢɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ

dvnatre
Поглед
Број 9

Февруари 2011

бул. „Партизански oдреди“, 62/II-29 www.openthewindows.org contact@openthewindows.org тел. +389 2 30 68 630 ж-ска: 240060000868079 Уни Банка

Скопје – домаќин на конференција на ЕАСПД

Драги пријатели
и соработници,

„Л

ицата со попреченост треба
да имаат корист од високо
квалитетни сервисни служби во местото
на живеење.“
Ова е само една од пораките
во Манифестот кој произлезе од
конференцијата „Кон живеење во
заедницата: актуелни состојби - идни
предизвици“, што се одржа во Скопје во
октомври.
Со цел да се постигне ова, неопходна
е итна ратификација на Конвенцијата на
ОН, од страна на нашата влада. За тоа,
како што гласи и еден од заклучоците од
конференцијата, е потребен вистински
дијалог помеѓу сите чинители во секторот
на лицата со хендикеп, од властите до
обезбедувачите на сервисни служби и
корисниците. Континуираната соработка,
пак, помеѓу сервисните служби од различни
региони на Европа допринесува за взаемно
учење, како што впрочем покажа и оваа
успешна конференција.
Во изминатиот период, „Отворете
ги прозорците“ го спроведуваше првото
национално истражување за потребите
од асистивна технологија во редовните
основни училишта. Помеѓу бројните
соговорници од училиштата, беше
навистина охрабрувачки да се разговара со
оние кои вложуваат напори да придонесат
да се оствари правото на образование за
децата со хендикеп во нивното училиште.
Нашиот досегашен труд и работа, пак,
не направија горди во декември, кога
здружението го прослави првиот јубилеј
– пет години постоење. Во овие изминати
години, повеќе од 80 корисници го имаат
посетено нашиот Центар и директно ги
имаат користено нашите услуги. Меѓу нив
има ученици, средношколци, студенти,
вработени и невработени. Сите тие имаат
различна приказна, но ние бевме и сме дел
од нивната успешна животна приказна.
Искрено се надевам дека успеавме да
смениме барем еден дел од нивниот живот
и да им помогнеме да реализираат дел од
нивните потреби.
На сите наши корисници сакам да им
порачам дека ќе продолжиме со истата
позитивна енергија и со истиот ентузијазам
со кој секогаш работиме и се надевам дека
заеднички ќе успееме уште долго време да
ги отвораме прозорците кон нови успеси!

Со почит,
Лидија Крстевска Дојчиновска
претседател

Европската асоцијација на сервисни
служби за лица со хендикеп (ЕАСПД),
мрежа што обединува повеќе од 8.000
организации, институции и сервисни
служби од цела Европа, за прв пат одржа
конференција во нашата земја. Скопје беше
домаќин на повеќе од 200 делегати од 25
европски земји, кои дискутираа на тема
„Кон живеење во заедницата: актуелни
состојби и идни предизвици“. Сумирајќи
ги заклучоците и препораките, преку
документот „Манифест од Скопје“, ЕАСПД
апелира до сите релеватни актери во Европа да придонесат за подобрување на
вклученоста на лицата со хендикеп. Мaнифестот е достапен на http://easpdskopjeconference.openthewindows.org.
Претставници на „Отворете ги прозорците“ зедоа учество во програмскиот дел на
конференцијата: Лидија Крстевеска Дојчиновска претседаваше со една од пленарните
сесии, Владимир Лазовски и Радмила Стојковска Алексова беа дел од говорниците.
Организацијата на настанот, високо оценета од ЕАСПД и од гостите, беше плод на
соработката на три македонски организации: РЦПЛИП-ПОРАКА, МНЗА и „Отворете ги
прозорците“. Поддршка за настанот обезбедија и Министерството за труд и социјална
политика и Град Скопје.

Асистивна технологија и редовното основно образование
„Отворете ги прозорците“
спроведе национално истражување
за потребите од асистивна технологија
во редовните основни училишта, прво
на оваа тема во земјата. Во првата
фаза беа анкетирани сите централни основни училишта; втората се состоеше од
посети и интервјуа со претставници на 40 училишта. Три главни прашања беа во
фокусот на истражувањето: застапеноста на ученици со посебни образовни потреби,
степенот на инклузивност (пристапност) на училиштата и нивото на примена на
компјутери во наставата, особено во работата со учениците со хендикеп. Клучните
наоди, заклучоци и препораки во насока на користење на компјутерите како алатка за
подобрување на вклученоста на децата со посебни образовни потреби во редовното
образование, ќе бидат публикувани и јавно промовирани на почетокот од март.
Ова истражување е дел од програмата на УСАИД за е-пристапни основни училишта
„Еднаков пристап за еднакви можности“, спроведувана од „Отворете ги прозорците“.
Врз основа на резултатите, беа избрани 20 основни училишта од целата земја што
во следниот период, во рамките на програмата, ќе бидат опремени и обучени за
користење на асистивната технологија во наставата.

Меѓународна соработка
Ноември
• Конференцијата „Асистив-на технологија: како може
најдобро да ја искористиме?“, во Париз, Франција, како
дел од проектот „ImPaCT in Europe“: Лидија Крстевска
Дојчиновска имаше прилика да размени искуства со
повеќе организации кои работат во полето на асистивната
технологија.
• Работилницата за асистивна технологија, организирана
од Меѓународната мрежа за помош во Белград, Србија:
Маргарита Гулевска и Магдалена Димкова ги презентираа
искуствата и работата на здружението.
• Студиска посета на Финската асоцијација за лица со
интелектуални и развојни
потешкотии во Хелсинки,
Финска: Радмила Стојковска
Алексова размени професионални искуства со своите
домаќини.

Промовирани нови алатки за лицата со хендикеп
На 2-ри декември,
„Отворете ги прозорците“,
во соработка со Фондацијата
„Метаморфозис“ и Град
Скопје, во Инфо-центарот во
МКЦ, оддржа презентација
на два прирачници, две
прилагодени компјутерски
програми и еден асистивен уред - говорна табла за поддршка
на комуникацијата. Во оваа прилика беа донирани девет
говорни табли на шест социјални институции и на тројца
индивидуални корисници, кои го посетуваат центарот за
пристапна ИТ на „Отворете ги прозорците“.

Одбележан петгодишен јубилеј
На 27-ми декември во „Клубот на новинари“, „Отворете ги
прозорците“ одбележа пет години од своето постоење. Беше
организирана забава на која присуствуваа долгогодишните
пријатели, поддржувачи, претставници од граѓанскиот и
бизнис секторот, корисници и нивните родители. Основачите
на здружението, Лидија Крстевска Дојчиновска и Тони
Бачваровски, пред присутните ги презентираа досегашните
успеси, растот и развојот на здружението, како и визија за
натамошен напредок.
Како и многупати досега, нашите драги пријатели „Дуна
компјутери“, пекарница „Круна“ и млечниот ресторан „Клаус“
ја поддржаа реализацијата на овој настан.

Декември
• Состанок на иницијативата e-SEE&b-SEE на UNDP во Загреб,
Хрватска: Андреј Петров повика да се вклучи прашањето на
е-пристапноста во напорите за градење е-општества во регионот.
• Работилница за подготовка на проект на организацијата „Ад
Алтиора“ во Нуоро, Италија: Владимир Лазовски учествуваше во
размената на искуства за примената на асистивната технологија во
образованието и вработувањето на лицата со хендикеп.

Предновогодишно дружење со корисниците
На 28-ми декември во
просториите на „Отворете ги
прозорците“ беше организирана
традиционалната предновогодишна
забава за корисниците и нивните
родители.

Компаниите „One“и „MARS
Incorporated“ и оваа година
обезбедија подароци за
корисниците, кои им возвратија
со честитки и искрени насмевки.

Донација од „Image Action International“
На 10-ти декември во
просториите на „Отворете ги
прозорците“ Марк Дукос, основачот
на хуманитарната организација
„Image Action International“ од
Франција, донираше две илјади
евра. Средствата ќе бидат наменети
за функционирање на центарот за
асистивна технологија на „Отворете
ги прозорците“.

