Записник од Годишното собрание на МНЗА
(за периодот декември 2016-декември 2017)
Годишното собрание на МНЗА се одржа на 22.12.2017 година, во НВО центарот
при Младинскиот културен центар во Скопје. На годишното собрание присуствуваа:
проф. д-р Владимир Трајковски, проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова, проф. д-р Зоран
Киткањ, проф. д-р Ана Фрицханд доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска, д-р Јасмина
Ивановска-Трошанска, доц. д-р Владимир Илиевски, проф. д-р Силвана МарковскаСимовска,
м-р Розалија Бошковска, Филип Јуртоски, Наташа Јованоска, Пецо
Стојановски, м-р Славица Тодорова, Стојан Андонов, Билјана Кујунџиќ Настевска, доц.
д-р Наташа Стојановска-Трајковска, м-р Наташа Младеновска, д-р Весна Костиќ
Ивановиќ, м-р Ивана Василевска Петровска, Анита Стојчевска, Тања Станкова, Живка
Димитровска, Соња Цоковиќ, м-р Марија Аврамовска, Адријана Кукоска и Ангела
Мирчевска.
Оправдано отсутни беа: проф д-р Љупчо Ајдински, проф. д-р Ристо Петров, Ана
Шикалеска и Мери Нолчева.
Годишното собрание официјално започна во 13.30 ч. со следниот:

Дневен ред
1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2016 година;
Претседателот на МНЗА Проф. д-р Владимир Трајковски им се извини на присутните
за неговото отсуство од минатогодишното сорбание поради здравствени причини и им се
заблагодари на присутните за нивното присуство, а потоа го презентирање записникот од
претходната година. Откако беше детално презентиран записникот, членовите беа
повикани да гласаат за усвојување на минатогодишниот записник. По гласањето
записникот едногласно беше усвоен од присутните.
2. Прием на нови членови во МНЗА.
Во однос на втората точка претседателот објави дека оваа година има добиено две
пристапница за членство, при што ги повика да се претстави пред членството. Откако се
претставија претседателот повика на гласање. Нови членови на МНЗА се: Адријана
Кукоска и Ангела Мирчевска.
3. Извештај за работата на МНЗА од 2017
Претседателот изјави дека 2017 година беше доста продуктивна за МНЗА, исполнета
со многу актвности од кои најмногу поврзани со ЕСИПП проектот. Претседателот започна
да ги истакнува активностите по хронолошки редослед.

09-12.02.2017 ‡ Проф. д-р Владимир Трајковски пленарен предавач на конференцијата
„Денови на дефектолозите на Србија# за улогата проектот: „Еднаквост и социјална
инклузија преку позитивно родителство" во Нови Сад, Србија.
09-12.02.2017 ‡ членовите на МНЗА со колешки од Кипар организараа обука за родители
на Институтот за дефектологија и во ПОУ „Иднина∏ во рамките на ESIPP проектот.
13-15.03.2017 ‡ учество на потпретседателот и Ана Шикалеска на петтиот проектен
состанок и на конференцијата во рамките на проектот: „Еднаквост и социјална инклузија
преку позитивно родителство" во Загреб, Хрватаска.
11.04.2017 ‡ поддршка на изложбата „Будење∏ во организација на Националната галерија
на Македонија.
17-18.06.2017 ‡ членовите на МНЗА организараа обука за родители во ПОУ „Маца
Овчарова∏-Велес во рамките на ESIPP проектот.
28-30.06.2017 ‡ учество на потпретседателот и Ана Шикалеска на шесттиот проектен
состанок и на конференцијата во рамките на проектот „Еднаквост и социјална инклузија
преку позитивно родителство" во Нортхемптон, Англија.
02-03.09.2017 ‡ членовите на МНЗА организараа обука за родители во зградата на
општина Охрид-Охрид во рамките на ESIPP проектот.
07-08.10.2017 ‡ членовите на МНЗА организараа обука за родители во Завод за
рехабилитација за деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот „Кочо
Рацин“- Битола во рамките на ESIPP проектот.
01.11.2017 ‡ организатори на третата конференција: „Помош и поддршка на родителите
на деца со аутистичен спектар на нарушувања# во рамките на ESIPP проектот во Музејот
на македонската борба за самостојност и независност.
02-03.11.2017 ‡ организатори на седмиот проектен состанок во рамките на проектот
„Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство" во ректоратот на УКИМ
во Скопје.
15.11.2017 – Ивана Василевска Петровска одбрана на магистерски труд: „Подобрување на
разбирањето на емоции кај ученици со нарушувањe од аутистичен спектар - евалуација на
компјутерска интервенција “.

Од декември 2016-декември 2017 година објавени 3 нови труда за аутизмот:
1. Hansen DB, Orton LE, Adams C, Knecht L, Rindlisbaker S, Jurtoski F, Trajkovski V. A
Pilot Study of a Behavioral Parent Training in the Republic of Macedonia. J Autism Dev
Disord 47(6): 1878-1889. DOI 10.1007/s10803-017-3112-6.
2. Preece D, Trajkovski V. Parent education in autism spectrum disorder – a review of the
literature. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 2017; 53(1): 118-128.
3. Trajkovski V. Macedonia and Autism. Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Ed.
Volkmar FR. Springer New York. pp. 1-6. DOI 10.1007/978-1-4614-6435-8_102172-1.

Учество на семинари и конгреси во земјата и странство:
1. Trajkovski V, Preece D, Troshanska J, Mavrou K, Teodorou E, Stošić J, Fray Škrinjar J,
Bramble P. Pomoć roditeljima u razumevanju i podršci njihovoj deci sa autizmom u
Jugoistočnoj Evropi. Zbornik rezimea „Dani defektologa Srbije”. Novi Sad, 09-12 Februar,
2017; 23.
2. Preece D, Stosic J, Frey Škrinjar J, Troshanska J, Symeou L, Mavrou K, Theodorou E,
Trajkovski V. Education for families of children with ASD. Book of Abstracts „9th
International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University
of Zagreb”, Zagreb , 17 – 19 May 2017; 32.
3. Preece D, Aguila Munoz S, Capper A, Charalambous Darden N, Fortuna R, Frey Škrinjar J,
Gerolemou C, Mavrou K, Ruzic A, Stosic J, Symeou L, Theodorou E, Trajkovski V.
„Positive Approaches to autism“ – education for parents. Book of Abstracts „9th
International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University
of Zagreb”, Zagreb , 17 – 19 May 2017; 108.
4. Troshanska J, Trajkovski V. Auditivno i vizuelno procesiranje učenika sa autizmom u
poređenju sa učenicima sa lakom mentalnom retardacijom i učenicima neurotipične
populacije. Zbornik rezimea „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u
razvoju“. Valjevo, 19-21 Maj, 2017; 44.
5. Preece D, Symeou L, Stošić J, Theodorou E, Mavrou K, Troshanska J, Frey Škrinjar J,
Trajkovski V. Listening to (empower) parents: family education for children on the autism
spectrum in south-east Europe. European Research Network about Parents in Education
(ERNAPE), 11th Biennial Conference: “Intensification, constraint and opportunity:
changing roles for parents, schools and communities. Addressing equity and diversity
issues”. London, 5-7 July 2017.
Проф. д-р Наташа Чичевска Јованова повторно го постави прашањето зошто мора да се
брани магистерски труд на годишно собрание на МНЗА. По кратка дискусија се одлучува
дека ќе биде преформулиран изразот во „презентирање на одбранет магистерски труд од
областа на аутизмот“.

4. Финансиски извештај за 2016 - 2017 година
Четвртата точка од дневниот ред се однесуваше за Финансискиот извештај за 2017
година и истиот беше презентиран од страна на доц. д-р Оливера Рашиќ - Цаневска.
Состојбата на сметката на крајот од 2016 година изнесува (69.219 МКД), вкупните
приходи (1.110.161,00 МКД), вкупните расходи (743.058,00 МКД), моменталната состојба
на сметката изнесува (114.640 МКД). Финансискиот извештај беше ставен на гласање, а по
гласањето истиот беше усвоен од страна на присутните.
Д-р Јасмина Трошансака постави прашање за девизната сметка на МНЗА. По кратка
дискусија беше одлучено претседателот проф. д-р Владимир Трајковски да ја испрати
моменталната состојба на сметката на сите присутни членови на собранието.

5. Програма за работа на собранието во 2018 година.
Претседателот го повика доц. д-р Владимир Илиевски да ја претстави програмата за
работата на собранието во текот на 2018 година.
Во текот на 2018 година Македонското научно здружение за аутизам планира да
изведе повеќе активности:
▪ Завршување на едукација на родителите на децата со аутизам во рамките на Еразмус плус
проектот ESIPP;
▪ Вклучување во активности за одбележување на меѓународниот ден на лицата со аутизам 2
април;
▪ Одржување обуки во градинките и редовните основни училишта на територијата на град
Скопје, а по потреба и во градови од внатрешноста на РМ;

▪ Учество на членови на МНЗА на проектни состаноци во рамките на Еразмус плус ЕУ
проектот: „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство", во Кипар и
Хрватска;
▪ Интензивирање на соработката со локалната самоуправа, ресорните министерства и НВО
секторот;
▪ Аплицирање за меѓународни проекти (преку фондови на ЕУ и др.);
▪ Одбрана на магистерски трудови поврзани со аутизмот од страна на членови на МНЗА;
▪ Објавување на најмалку три трудови за аутизмот во странско списание со меѓународен
уредувачки одбор;

Проф. д-р Наташа Чичевска Јованова бара да биде вклучена во делот за обуки за
наставници од градниките. М-р Розалија Бошковска бара да биде вклучена во обуки за
наставници во основни училишта. Проф. ä-р Владимир Трајковски и доц. ä-р Зоран
Киткањ се изјаснуваат дека треба и на други да им се даде шанса да бидат вклучени во
обуки.
6. Замена на потпретседателот на МНЗА д-р Јасмина Трошанска заради
формирање на ново здружение за аутизам, нелојалност и клеветење на МНЗА
и незастапување на интересите на МНЗА;
Проф. Д-р Владимир Трајковски се изјасни дека не е во можност да соработува повеќе со
д-р Јасмина Трошанска како потпретседател поради горенаведените причини. Откако
беше дискутирано за причините за оваа одлука точка 6 беше ставена на гласање и се
изгласа да биде сменета потпрестедателот Јасмина Трошанска.
7. Предлог за нов потпретседател на МНЗА;
Претседателот на МНЗА даде предлог кандидат за потпретседател проф. д-р Силвана
Марковска Симоска и праша доколку има и други кои што сакаат да дадат предлог да го
направат истото. Не беше даден друг предлог. Предлогот на претседателот за избор на нов
потпретседател беше ставен на гласање и беше едногласно изгласан. Нов потпретседател
на МНЗА е проф. д-р Силвана Марковска Симоска.

8. Подобрување на разбирањето на емоции кај ученици со нарушувањe од
аутистичен спектар - евалуација на компјутерска интервенција
М-р Ивана Василевска Петровска
Под осмата точка од дневниот ред м-р Ивана Василевска Петровска ја претстави
својата магистерска пред членството со совето исцрпно излагање.
9. Разно
Немаше дискусија во однос на оваа точка.
Со ова во 15 часот и 15 минути заврши годишното собрание одржано на 22.12.2017
година.

Датум:
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Записникот го подготви:
Филип Јуртоски

