Годишен извештај на Фондацијата “е-Македонија” Скопје за 2013 година

Фондацијата “е-Македонија” Скопје е основана во 2004 година согласно одлуката на Одборот на директори на
Македонски Телеком АД – Скопје (МКТ) како Основач, а во чест на имплементација на идејата на починатиот
Претседател на Република Македонија, г-дин Борис Трајковски, за ширење и поддршка на придобивките од
информатичкото општество и унапредување на знаењето.
Главна цел на Фондацијата “е-Македонија” е придонес кон создавање на сеопфатно дигитално општество каде секој
може да го истражува потенцијалот и придобивките од новите технологии, може слободно да пристапи и да
разменува информации и услуги и може да учествува во општеството на поефикасен начин.
Во согласност со законските барања кои произлегоа од новиот Закон за здруженија на граѓани и фондации,
Фондацијата “е-Македонија” ги превзема сите неопходни активности за хармонизација на постоечките акти на
Фондацијата со одредбите на овој нов Закон и за таа цел Одборот на директори на Македонски Телеком, како
основач на Фондацијата, го усвои Актот за основање на Фондацијата (кој ги содржи законски утврдените одредби со
цел да се исполнат основните законски барања кои прoизлегуваат од Законот за здруженија на граѓани и фондации).
Согласно Програмата за работа и дејствување на Фондацијата за 2013 година, усвоена од Одборот на Фондацијата,
се реализираа три проекти и тоа:
1. Проект “е-Училници”
Проектот „е-Училници“ започна во 2012 година, а во 2013 година Фондацијата „е-Македонија“ ја продолжи
соработката со Асоцијацијата за унапредување на статусот на жената во Македонија “Женска акција” Радовиш.
Првата година обуките ги посетија 90 лица, а во 2013 година 50 лица.
MКТ/Фондацијата обезбедува техничка поддршка со опрема за Виртуелна десктоп инфраструктура (VDI), и
финансика поддршка за оперативни трошоци за реализација на обуките, а “Женска акција” Радовиш го промовира
проектот помеѓу таргет групата, ги формира групите и ги реализира обуките.
Финансиската поддршка од Фондацијата за реализација на оваа активност изнесува 158.260 МКД.
2. Проект „Донација на асистивна информатичка технологија“
Целта на овој проект е обезбедување на квалитетен пристап до компјутери и интернет за лицата со попреченост, како
и промовирање на асистивната информатичка технологија како начин за остварување на целосна вклученост на
лицата со попреченост во општеството.
Опремата беше набавена од следните добавувачи: Риверсофт доо, Нептун Македонија Доо Скопје и Анхоч, кои имаа
доставено најповолни понуди.
Директни корисници на опремата се НВО „Отворете ги прозорците“, т.е. Центарот за асистивна компјутерска
технологија на организацијата, Здружението „Ластовичка“ од Скопје и Здружението на лица со церебрална парализа
од Велес.
Финансиската поддршка од Фондацијата за реализација на оваа активност изнесува 654.538 МКД, од кои 156.697
МКД ќе бидат реализирани во 2014 година.

3. Проект „Кажи нешто“
Овој проект е партнерски проект на Фондацијата „е-Македонија“ и Здружението за едукација, комуникација и
консалтинг „ОХО“ и има за цел да ги поттикне младите луѓе во Македонија да ги употребуваат новите информатички
технологии на практичен начин и да се изразат креативно преку музика, видео, фотографија или пишување.
Натпреварот ќе трае од 24 декември 2013, до 30 април, 2014 година. Сите заинтересирани треба да се регистрираат
на веб страната www.kazinesto.org.mk која ќе служи и како блог агрегатор.
Финансиската поддршка од Фондацијата за овој проект изнесува 984.000 МКД.
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