Записник од Годишното собрание на МНЗА
(за периодот декември 2012-декември 2013)
Годишното собрание на МНЗА се одржа на 20.12.2012 година, во библиотеката на
Интитутот за дефектологија – Филозофски факултет во Скопје. На годишното собрание
присуствуваа: проф. д-р Владимир Трајковски, проф. д-р Ристо Петров, проф д-р Љупчо
Ајдински, доц. д-р Зоран Киткањ, проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова, акад. проф. д-р
Нада Поп Јорданова, д-р Силвана Марковска-Симоноска, м-р Јасмина ИвановскаТрошанска, доц. д-р Владимир Илиевски, Ана Петковска, Мануела Крчаноска, Розалија
Давковска, м-р Марија Аврамовска, Бисера Младеновска, м-р Милена Илиќ Пешиќ,
Татјана Н. Додевска, Марија Јакимовска, Александра Митевска, Ана Шикалеска, Снежана
Цветковска, Живка Димитровска, д-р Анета Демерџиева.
Оправдано отсутни беа: д-р Оливера Рашиќ Цаневска, Мими Батанџиева, Емилија
Георгиева, м-р Магдалена Димкова, д-р Сања Манчевска и Славица Тодорова.
Годишното собрание официјално започна во 13.30 ч. со следниот

Дневен ред
1. Усвојување на записникот од Собранието на МНЗА од 21.12.2012.
По гласањето записникот беше едногласно усвоен од присутните.
2. Прием на нови членови во МНЗА.
За оваа точка од дневниот ред претседателот објави дека за оваа година има пријавено
многу членови, но присутни имаше тројца, при што следеше нивно претставување. Нови
членови на МНЗА се: Мануела Крчаноска, м-р Марија Аврамовска и Александра
Митевска.
3. Извештај за работата на МНЗА од 2013
Оваа точка од дневниот ред беше наменета за презентирање на извештајот за работата на
МНЗА од 2012 година каде наведоа следните активности:
21.03.2013 – заедно со Трисомија 21 Загреб и Синоличка од Скопје организирана трибина
по повод светскиот ден на лица со Down синдром. Проф. Трајковски презентираше тема:
Поврзаност на биохемиските нарушувања кај Down синдром и аутизам
02.04.2013 – посета на делегација на МНЗА и родители кај Претседателот на Р.
Македонија д-р Ѓорѓе Иванов.
22.05.-26.05.2013 учество на членови на МНЗА (акад. Поп Јорданова, проф. Трајковски, др Марковска-Симоска) на петтиот македонски психијатриски конгрес со меѓународно
учество.
26.09-28.09.2013 претседателот на МНЗА учесник на 10-от интернационален конгрес на
Аутизам Европа: Нови димензии за аутизмот, Будимпешта, Унгарија.
02.10.2013 поздравен говор на претседателот на МНЗА на 30 годишницата од Центарот за
аутизам Загреб, што го прочита претседателката на Трисомија 21 Загреб госпоѓа Хелена
Меловник Зрињски.

10.10.2013 добиен проект во копартнерство со Аполонија фондација од Гевгелија преку
канцеларијата на ЕУ во Македонија под број EIDHR/2013/55 и под наслов “A program for
full socialization of special needs children into their communities”.
07.12.2013 поздравен говор на претседателот на МНЗА на трибината за аутизам одржана
во Обреновац-Србија, што го прочита постдипломката Мануела Крчаноска.
Учество на семинари и конгреси во земјата и странство:
1.Трајковски В. Ментално здравје и аутизам. Зборник на апстракти Vти македонски
психијатриски конгрес со меѓународно учество. Охрид 22-26 мај, 2013; 46-47.
2.Трајковски В. Коморбидни медицински состојби кај аутистичен спектар на нарушувања.
Зборник на резимеа Четврта меѓународна конференција: Современи аспекти на
специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност. Охрид 17-19 октомври,
2013; 44-45.
3.Трошанска Ј, Трајковски В. Стадиуми на комуникација кај деца со аутизам. Зборник на
резимеа Четврта меѓународна конференција: Современи аспекти на специјалната
едукација и рехабилитација на лица со инвалидност. Охрид 17-19 октомври, 2013; 48-49.
4.Митевска А, Трајковски В. Инклузија на ученици со аутистичен спектар на нарушувања.
Зборник на резимеа Четврта меѓународна конференција: Современи аспекти на
специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност. Охрид 17-19 октомври,
2013; 124-125.
5.Илиќ Пешиќ М, Трајковски В. Квалитетот на односот меѓу браќа и сестри кај семејства
што имаат дете со аутизам. Зборник на резимеа Четврта меѓународна конференција:
Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност.
Охрид 17-19 октомври, 2013; 238-239.
4. Финансиски извештај за 2013 година
Четвртата точка од дневниот ред се однесуваше за Финансискиот извештај за 2013 година
и истиот беше презентиран од страна на м-р Владимир Илиевски. Состојбата на сметката
на крајот од 2012 година изнесува (17.705 МКД), вкупните приходи (15.513 МКД),
вкупните расходи (16.270), моментната состојба на сметката изнесува (16.948 МКД).
Финансискиот извештај беше прифатен од страна на присутните.
Проф. д-р Нада Поп Јорданова истакна дека без чланарина неможе да опстојува едно
здружение и би требало да се стави симболична сума. Доц. д-р Зоран Китањ даде предлог
тоа да биде 10 евра. За овој предлог мнозинството гласаше за, но сепак останува да се
разгледа на некој од идните состаноци.
5. Програма за работа на собранието во 2014 година.
Програмата за работа на собранието во 2014 година го презентираше м-р Јасмина
Ивановска Трошанска каде што Македонското научно здружение за аутизам планира да
изведе повеќе активности:
Во текот на 2014 година Македонското научно здружение за аутизам планира да изведе
повеќе активности:
• Откривање на нови случаи со аутизам;
• Предлог на нови проекти за аутизмот;

•
•
•
•
•
•
•

Реализација на проектот“A program for full socialization of special needs children into their
communities”.
Вклучување во активностите за отворање на центар за аутизам при Клиниката за
детски болести.
Пригодно одбележување на меѓународниот ден на лицата со аутизам 2 април;
Интензивирање на соработката со локалната самоуправа;
Одбрана на неколку магистерски трудови поврзани со аутизмот од страна на
членови на МНЗА;
Објавување на најмалку еден труд за аутизмот во странско списание со фактор на
влијание;
Активности за формирање на национален регистер за аутизмот во РМ;

Проф. д-р Ристо Петров додаде дека во 2014 година се најавува отворањето на дневниот
Центар за децата со аутизам. Треба да се даде до знаење дека науката не треба да се
изолира и ако тие не дистанцираат нас, ние не треба да се дистанцираме. Оваа здружение
максимално да се вклучи во отворање на центарот за аутизам во Топанско поле.
Проф. д-р Љупчо Ајдински истакна дека здружението мора со писмена реакција да се
обрати кон надлежните министерства и откако ќе биде готов правилникот за
распределување на лицата со попреченот, изготвен од Министерството за труд и
социјална политика, да се свика веднаш состанок.
Проф. д-р Нада Поп-Јорданова нагласи дека на барање од Министерството за здравство
направиле напори за креирање на свој регистар и дошле до бројката од 300 деца со
аутизам.
Доц. д-р Зоран Киткањ додаде дека во светот постојат регистри за сите болести и состојби
за да се утврди моменталната состојба и за да можат да се превземаат иницијативи.
Доц. д-р Владимир Илиевски објасни дека има проблеми во координација на надлежните
органи, но затоа новиот министер за Труд и социјална работа е многу активен на оваа поле
и би требало да се побара прием кај него.
Конечниот заклучок од оваа точка на дневниот ред беше да се формира работна група за
состанок со министерот.
6. Замена на техничкиот секретар Ана Петковска со Мануела Крчаноска
Поради работни обврски техничкиот секретар Ана Петковска доброволно ја напушта
функцијата секретар на МНЗА и на нејзино место доаѓа Мануела Крчаноска.
7. Квалитетот на односот помеѓу браќата и сестрите во семејства кои имаат дете со
аутизам
Седмата точка од дневниот ред беше наменета за предавање од страна на м-р Милена
Илиќ Пешиќ на горенаведената тема.
8. Разно
На последната точка Разно никој од присутните не зеде збор па така официјално
состанокот заврши во 15 и 20 часот.
Дата:
20.12.2013

Записникот го подготви:
Ана Петковска

