
SWAT – SEX WORKERS + ALLIES TRANSLATE, EDIT + DESIGN 

 

 

СРСП – Сексуалните работници и сојузниците преведуваат, Уредување + дизајн 

Мисија: СРСП има за цел да стане мрежа на сексуални работници и нивни сојузници кои 

можат да преведуваат, уредуваат и дизајнираат извештаи, известувања, академски, блоговски 

и новинарски статии, презентации, постери, дури и описи на фотографии со цел да споделат 

знаење во врска со сексуалната работа и да премостат културолошки и јазични бариери. (Ве 

молиме прочитајте под  „Зошто + како“ за понатамошни детали).  

 

Координатори: Матијас Лиман (Research Project Germany) и Катерин Костер (SWOP USA) 

„Бев мотивиран да го започнам СРСП затоа што би сакал да придонесам во насока 

на споделување на повеќе знаење во врска со сексуалната работа од оние делови 

на светот каде сексуалните работници претежно комуницираат на нивниот 

мајчин јазик.“ – Матијас  

„Имам пријатели кои флуенто се изразуваат на други јазици, како и многу други 

луѓе. Бев мотивирана да ги централизирам сите овие врски и да ја направам 

работата на организациите кои се борат за права на сексуалните работници 

подостапна за различни јазици и заедници“. – Катерин  

Контакт: coordinator.swat@gmail.com 

Facebook група: https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

Зошто + како:  

Целта на СРСП не е само да воспостави мрежа за споделување на знаење помеѓу сексуалните 

работници и нивните сојузници низ различни културолошки и јазични бариери, туку и да ги 

награди оние кои придонесуваат секогаш кога е тоа возможно. За жал, како што на повеќето 

од Вас им е веќе познато, има многу ограничени фондови за да се исплатат оние кои ги 

преведуваат, уредуваат или дизјнираат материјалните кои претходно беа споменати.  

СРСП  ниту ги охрабрува нити обесхрабрува оние кои допринесуваат со нивните вештини 

бесплатно, но како што актерот Вил Витон неодамна истакна : „Доколку напишете нешто за кое 

некој уредник смета дека треба да биде објавено, вреди да бидете платени за истото. Точка. 

Овој совет важи за дизајнери, фотографи, програмери, БИЛО КОЈ што создава нешто. Вие. 

Заслужувате. Компензација. За. Вашата. Работа.“ Затоа, идејата на СРСП е како што следува.  

 

mailto:coordinator.swat@gmail.com
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[Чекор бр. 1 – Огласете ја Вашата задача]  
 

Организации или индивидуалци на кои им е потребен преведувач, уредник, веб или графички 

дизајнер, можат да постираат оглас на фејсбук групата на СРСП или да испратат електронска 

порака до координаторите. Имате потполно право слободно да пишувате на било кој јазик, 

меѓутоа, сепак, клучните детали треба да се на англиски (на пр. користејќи Google Translate). 

Организациите или индивидуалците кои имаат на располагање платена поддршка, се молат да 

не огласуваат на Фејсбук, туку да ги контактираат координаторите (види Чекор бр. 3).  

Пример 1 

1. Име на организацијата/индивидуалецот: Sex Worker Outreach Project 

2. Тема + цел: Stigma experienced by trans* sex workers; policy brief  

3. Изворен јазик: English 

4. Целен јазик: Spanish 

5. Број на зборови: 2,800 

6. Проценето ниво на тежина: Medium  

7. Краен рок: November 30 

+ Пропратен текст на Вашиот мајчин јазик 

Пример 2 

1. Име на организацијата/индивидуалецот: Sex Worker Outreach Project 

2. Вид + цел: Umbrella Logo for new SWOP chapter in Tennessee 

3. Краен рок: November 30 

+ Пропратен текст на Вашиот мајчин јазик 

[Чекор бр. 2 – Информирајте ги координаторите на СРСП] 
 

Штом ќе се воспостави контакт помеѓу организациите/индивидуалците и лицето или лицата 

кои нудат помош, можат да ја дискутираат задачата јавно на Фејсбук групата или приватно 

преку електронска пошта. Откако ќе се заврши работата, тие треба да испратат електронска 

порака до координаторите на СРСП за да ги информираат дека ја извршиле задачата, пожелно 

вклучувајќи информации за точниот или приближен број на работни часови или опис за тоа за 

каква задача станува збор. Доколку никој не е во можност да пишува на англиски, тогаш Ве 

молиме да пишувате кратки и едноставни реченици кои ќе ни овозможат полесно читање и 

разбирање преку Google Translate. 

[Чекор бр. 3 – План за надомест] 
 

Координаторите на СРСП ќе ги чуваат податоците на сите нивни членови, како и информациите 

за нивните вештини. Секогаш кога некој доброволно ќе се понуди да сработи нешто бесплатно, 

неговите работни часови ќе бидат соодветно конвертирани во поени според дадените 

податоци. Организациите или индивидуалците кои имаат на располагање платена поддршка 

се молат да не огласуваат на Фејсбук, туку да ги контактираат координаторите, кои понатаму ќе 

контактираат со квалификуван член на мрежата кој собрал најмногу поени со цел да добијат 

надомест за работата која претходно ја извршиле бесплатно. Доколку ова лице во моментот е 

недостапно, задачата ќе се понуди на второрангираното лице со најмногу поени, итн.   



Повторно напоменуваме дека оваа мрежа нема за цел да обесхрабри било кого од придонес 

со својата работа без надомест. Многу оргаизации и иницијативи не би можеле да работат без 

драгоцените придонеси на волонтери, а волонтерството е благородно и многу значајно.Сепак, 

волонтерството не може никому да му ги плати сметките, животните трошоци или кредитот, и 

затоа се надеваме дека СРСП ќе ги сплоти сексуалните работници и нивните сојузници од 

целиот свет да споделат знаење и кога е возможно, да ги награди оние кои работат неуморно 

за да ги поддржат правата на сексуалните работници.  

Очекуваме одговор од Вас. Ве молиме контактирајте не преку електронска пошта и кажете ни 

со какви вештини би можеле да придонесете. Исто така, Ве покануваме да се зачлените на 

нашата Фејсбук група. 

 

Искрено Ваши, 

 

Matthias & Katherine 
Матијас и Катерин  

 

 
#превод #однасзанас #сексуална работа  

https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 
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