
Записник од Годишното собрание на МНЗА  

(за периодот декември 2008 – декември 2009) 

 
 

 
Годишното собрание на МНЗА се одржа на 25.12.2009, во библиотеката 

на Институтот за дефектологија при Филозофскиот Факултет во Скопје.  

  

На Собранието присуствуваа: Проф. д-р Владимир Трајковски,               

Проф. д-р Кристин Василевска, Проф. д-р Драгослав Копачев, Проф. д-р Љупчо 

Ајдински, Проф. д-р Ристо Петров, м-р Јасмина Ивановска, м-р Василка 

Галевска, Живка Димитровска, Горан Петрушев, м-р Владимир Илиевски, 

Магдалена Димкова, Наташа Станојковска-Трајковска, Бисера Младеновска, 

Розалија Давковска и Калина Јончевска.  
 

Собранието официјално започна во 13.00 часот со најавата на                     

претседателот Трајковски на предвидениот дневен ред, кој беше прифатен од 

присутните. 

 

Прва точка на дневниот ред беше Усвојувањето на записникот од 

Годишното собрание на МНЗА за 2008 година, кој беше едногласно усвоен од 

присутните. 

 

Втора точка на дневниот ред беше Извештајот за работата на МНЗА 

во 2009 година, каде д-р Трајковски ги издвои следните активности: 

- Состанокот на членови на МНЗА со претставници од Министерството 

за труд и социјална политика, во јануари 2009; 

- Учеството на вториот проектен форум „Common Voice Network 

Project”, одржан во Будимпешта, на 19 и 20 март 2009, каде МНЗА беше 

претставувана од страна на м-р Владимир Илиевски, кој пред присутните на 

Собранието даде и краток извештај за форумот; 

- Учеството на проф. д-р В. Трајковски на меѓународната конференција 

“Современ третман на децата со посебни потреби“, одржан во Белград на                

30 мај 2009; 

- Одбраната на магистерскиот труд “Ставови, мислења и искуства во 

однос на третманот на лицата со аутизам во Република Македонија“ од страна 

на м-р Јасмина Ивановска на 02.06.2009; 

- Учеството на завршната конференција на проектот „Common Voice 

Network”, одржана во Будимпешта, на 11 септември 2009, каде МНЗА беше 

претставувана од страна на м-р Василка Галевска, која пред присутните на 

Собранието даде и краток извештај за конференцијата; 

- Одбраната на магистерскиот труд “Потребата за формирање систем на 

заштита, едукација и рехабилитација на лицата со аутизам во Република 

Македонија“ од страна на м-р Василка Галевска на 04.11.2009; 

- Одбраната на дипломската работа “Ставовите и мислењата на 

родителите и студентите за сексуалниот развој, однесување и полов идентитет 

кај лицата со аутизам“ од страна на Бисера Младеновска на 09.11.2009; 

- Трибината “Мојот живот со Down синдром“, одржана на 21.11.2009, на 

Филозофскиот факултет во Скопје; 



- Аликацијата и реализацијата на проекти (завршениот „Common Voice 

Network Project”, како и  проектот „Welcome to my world”, поднесен до 

Европската комисија и до ЕАСПД); 

- Објавениот нов труд за учеството на проф. Трајковски на семинар во 

странство. 

    
 

По ова се премина кон прашања и коментари во однос на изнесеното по 

однос на втората точка од дневниот ред. На прашањето на Г. Петрушев за 

соработката на МНЗА со Здружението на родители на деца со аутизам во 

изминатата година, д-р Трајковски одговори дека е реализирано заедничко 

телевизиско гостување со новиот претседател на Здружението, како и 

присуството на членови на МНЗА на предавањето за аутизмот организирано од 

Здружението на родители. Во дискусија се вклучи и проф. Р. Петров кој го 

истакна своето мислење дека МНЗА своите напори и активности треба да ги 

насочи кон формирање на дневен центар за лица со аутизам во Македонија, 

наместо досегашните настојувања да се организира Центар за аутизам. Со 

неговото мислење се согласи и проф. Љ. Ајдински, кој истовремено 

потенцираше дека е неопходно да се интензивира соработката и заедничкото 

делување со Здружението на родители на деца со аутизам. Во тој контекст,             

м-р В. Илиевски предложи да се организира заеднички форум, како почеток на 

конкретните заеднички активности на двете здруженија. Во дискусијата со свои 

мислења се вклучија и д-р Д. Копачев и м-р Ј. Ивановска. 

 

За третата точка на дневниот ред, Финансиски извештај за 2009 

година, збор зеде благајникот м-р Ј. Ивановска која направи преглед на 

состојбата на сметката на МНЗА на крајот на 2008 година (7.563,50 МКД), 

вкупните приходи (26,50 МКД) и расходи за 2009 (3.307,00 МКД) и состојбата 

на сметката на крајот на 2009 година (4.283,00 МКД). 

 

Потоа се премина кон четвртата точка на дневниот ред, Програма за 

работа во 2010 година, каде д-р Трајковски ги издвои следните планирани 

активности: 

- Наоѓање финансиери за проектот “Welcome to my world“ и предлог на нови 

проекти; 

- Состанок со Претседателот на Собранието на Република Македонија, како 

лоби активност; 

- Предлог елаборат на една магистерска теза од членови на МНЗА – студенти на 

последипломски студии;  

- Објавување на најмалку еден труд за аутизмот во странско списание;  

- Објавување на учебник под наслов “Аутистичен спектар на нарушувања“;   

- Откривање на нови случаи со аутизам; 

- Ативности за формирање национален регистар на лица со аутизам; 

- Учество на МНЗА во организацијата на конференцијата на ЕАСПД “Towards 

community living: current realities, future challenges”, од 7 до 9 октомври 2010, 

како партнер во соработка со “Порака“ и “Отворете ги прозорците“; 

- Евентуално учество на член на МНЗА на 9-тиот меѓународен конгрес на 

Аутизам Европа, кој ќе се одржи на 08-10.10.2010, во Катанија, Италија; 

- Започнување на медиумска кампања за подигање на јавната свест за аутизмот.   

 



Во дискусијата по четвртата точка на дневниот ред, проф. Љ. Ајдински 

побара дополнување на Програмата со иницирање и организирање на заедничка 

средба на МНЗА со Здружението на родители на деца со аутизам со цел 

интензивирање на сорабоката и координирање и усогласување на активностите. 

Исто така, проф. Р. Петров информираше дека тој и проф. Ајдински се 

именувани за членови на советодавното тело на Интерпартиската 

парламентарна лоби група, па како заеднички предлог произлезе организирање 

на предавање пред членовите на Лоби-групата од страна на МНЗА со цел за 

доближување на проблематиката на аутизмот до пратениците. На крајот,                 

М. Димкова предложи заедничка подготовка на предлог-елаборат за 

организиарање на дневен центар за лица со аутизам. 

 

Како петта точка на дневниот ред следуваше кратка презентација на 

одбранетата магистерска теза “Ставови, мислења и искуства во однос                      

на третманот на лицата со аутизам во Република Македонија“ од страна на               

м-р Ј. Ивановска, а во рамките на шестата точка својата магистерски труд под 

наслов “Потребата за формирање систем на заштита, едукација и 

рехабилитација на лицата со аутизам во Република Македонија“ ја 

презентираше и м-р В. Галевска. 

 

Последна точка на дневниот ред беше Разно, каде збор најпрво зеде 

проф. Василевска која се согласи со констатацијата дека лекарите во 

Македонија не се доволно упатени во проблематиката на аутизмот ниту 

подготвени за работа со овие лица, а истакна и дека ја поддржува идејата за 

формирање дневен центар за лица со аутизам. Исто така, таа предложи да се 

интензивираат активностите за формирање национален регистар за лица со 

аутизам и тоа при МНЗА односно Институтот за дефектологија, со што се 

сложија сите присутни членови на МНЗА.  

 

Во рамки на точката Разно, збор зеде и Г. Петрушев кој, како 

претседател на Сојузот на дефеколози на РМ, информираше за организацијата 

на стручниот собир по повод 60 години организирана едукација                                 

и рехабилитација на лицата со инвалидност во РМ, планиран да се одржи од            

27 до 29 мај 2010 година во Битола и ги покани присутните да земат учество на 

истиот. 

 

 

По исцрпувањето на точките од дневниот ред, д-р Трајковски им се 

заблагодари на присутните за учеството на Годишното собрание и им посака 

среќни празници и успешна 2010 година. 
 
 
 
 
 
 
 

        Скопје,                                                                Записникот го подготви 

     25.12.2009                                                                  м-р Василка Галевска 

 


