
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МНЗА  
(за периодот декември 2017-декември 2018 г.) 

 
21-23.03.2018 ‡ учество на членови на МНЗА на осмиот проектен состанок и на 

конференцијата во рамките на проектот: „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно 

родителство" во Лимасол, Кипар. 

14-15.04.2018 ‡ учество на проф. д-р Владимир Трајковски на Риатач конференцијата што се 

одржа во Ајндховен, Холандија. 

22.05.2018 ‡ претседателот на МНЗА дискутант на трибината: „Културолошка инклузија на 

лицата со инвалидност во Република Македонија#, Чифте Амам, Скопје. М-р Розалија 

Бошковски и м-р Ивана Василевска Петровска учесници во проектот „Уметност за сите" во 

соработка со Националната галерија на Македонија. 

23.05.2018 ‡ претседателот на МНЗА предавач на Вебинар преку Јутјуб за колегите од 

Универзитетот во Кандахар, Индија на тема: „Етиологија и патогенеза на аутистичен спектар 

на нарушувања. 

04-06.07.2018 ‡ учество на членови на МНЗА на последниот деветти проектен состанок во 

рамките на проектот: „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство" во 

Загреб, Хрватска. 

26-29.09.2018 ‡ претседателот на МНЗА член на научен одбор, поканет предавач, панелист и 

модератор на интернационалната научна конференција: „Фокус на аутизмот∏, Краков, 

Полска. 

02.10.2018 ‡ членови на МНЗА учесници во проектот Водич за музејска програма за 

деца/лица со аутизам и нивние семејства во Музејот на македонската борба (автори: д-р 

Јасмина Трошанска, Ана Шикалеска, коунсултант проф. д-р Владимир Трајковски). 

1-2.11.2018 ‡ претседателот на МНЗА поканет предавач, и модератор на 8-от 

интердисциплинарен научно-практичен конгрес со меѓународно учество: „Детска церебрална 

парализа и други нарушувања во движењето∏, Москва, Русија. 

10-12.12.2018 –.учество на претседателот на МНЗА на првиот проектен состанок во рамките 

на проектот „ Холистички пристап на планирање за лица со аутизам∏, Патрас, Грција. 

 

 

Од декември 2018-декември 2018 година објавени 1 нова е-книга за аутизмот: 

 

1. Weerkamp Bartolomeus P, Peter S, Srivastava A, Fitzgerald M, Marazziti D, Poletaev A, 

Trajkovski V. Autism: is there a place for ReAttach therapy? A promotion of natural self-

healing through emotions rewiring. Ebook Edition, Giovanni Fioriti Editore, 2018. 

 

Учество на семинари и конгреси во земјата и странство: 
 
1. Preece D, Stošić J, Theodorou E, Troshanska J, Mavrou K, Symeou L, Frey Škrinjar J, 

Trajkovski V. Impact of Parent Education on Families in South-East Europe. INSAR 2018 

Annual Meting. Rotterdam, 9-12 May 2018. 

https://insar.confex.com/insar/2018/webprogram/Paper26189.html  

2. Trajkovski V. Health issues and health care in autism spectrum disorders. Book of Abstracts 

International Scientific Conference: „Focus on Autism“. Krakow, 27-29 September 2018; 128-

129. 

3. Trajkovski V. Association between cerebral palsy and autism spectrum disorders. Book of 

Abstracts VIII interdisciplinary scientific practical congress with international participation: 

„Cerebral palsy and other develeopmental disorders“. Moscow, 1-2 November 2018; 132-133 

 

 

 

Претседател на МНЗА, 
Проф. д-р Владимир Трајковски 

https://insar.confex.com/insar/2018/webprogram/Paper26189.html

