Записник од Годишното собрание на МНЗА
(за периодот декември 2017-декември 2018)
Годишното собрание на МНЗА се одржа на 21.12.2018 година, во НВО центарот при
Младинскиот културен центар во Скопје. На годишното собрание присуствуваа: проф. д-р
Владимир Трајковски, проф. д-р Ристо Петров, вон. проф. д-р Владимир Илиевски, д-р
Весна Костиќ Ивановиќ, м-р Ивана В. Петровска, м-р Тања Станкова, м-р Марија
Аврамовска, м-р Славица Тодорова, м-р Наташа Младеновска Тошевска, Стојан Андонов,
Пецо Стојановски, Живка Димитровска, Виолета Куновска, Весна Филиповска,
Александра Јорданов, Фики Гаспар и Адријана Кукоска.
Оправдано отсутни беа: м-р Мери Нолчева, вон. проф. д-р Оливера Рашиќ Цаневска, Ангела
Мирчевска, вон. проф. д-р Ана Фрицханд, проф. д-р Зоран Киткањ, м-р Магдалена
Димкова, Николче Нешевски, м-р Розалија Бошковски и Наташа Јованоска.
Годишното собрание официјално започна во 13:03 ч. со следниот:

Дневен ред:
1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2017 година;
Претседателот на МНЗА проф. д-р Владимир Трајковски детално го презентираше
записникот од последното одржано годишно собрание од 22.12.2017 година, а потоа
членовите беа повикани да гласаат за усвојување на истиот. 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 три
пристапници за членство, при што ги повика да се претстават пред членството. Откако се
претставија претседателот повика на гласање. Нови членови на МНЗА се: Весна
Филиповска, Александра Јорданов и Фики Гаспар.
3. Избор за нов потпретседател на МНЗА;
Претседателот на МНЗА најпрво ја објасни потребата за избор на нов потпретседател
на здружението. Имено, на 06. 12. 2018 година досегашниот потпретседател вон. проф. д-р
Силвана Марковска Симоска по пат на е-пошта дала оставка од нејзината функција, а
како причина за тоа ги навела големиот број на обврски кои ги има. Претседателот јавно
пред сите членови се заблагодари за досегашната соработка и воедно ја прифати нејзината

оставка. Како предлог кандидат за нов потпретседател од страна на проф. д-р Трајковски
беше посочена м-р Ивана Василевска Петровска, за која истакна дека досега има одлична
соработка. Со оглед на тоа што 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 м-р Ивана Василева Петровска, а таа се заблагодари за
довербата и посака успешна и плодна соработка.
4. Избор за нов технички секретар на МНЗА;
Во оваа точка претседателот најпрво даде краток вовед за потребата за избор на нов
технички секретар. Имено, тој посочи дека во декември минатата година, соработката со
дотогашниот технички секретар Филип Јуртовски започнала да се влошува, односно
Филип ја прекинал комуникацијата и престанал да одговара на електронските пошти
упатени од претседателот. Поради оваа настаната ситуација ИО на МНЗА се состанал и
донел одлука да му се дадат 15 дена на техничкиот секретар за да се изјазни со свој став и
околу својата позиција. Бидејќи тој не го направил тоа, во февруари 2018 година од страна
на претседателот за в.д секретар е поставена Весна Филиповска, која на ова собрание е
ставена како предлог за гласање. Бидејќи немаше друг предлог, таа е едногласно изгласана
од сите присутни членови. Весна се заблагодари на довербата од претседателот и
членовите и искажа надеж за добра и плодна соработка.
5. Извештај за работата на МНЗА од 2018
Претседателот ја прогласи 2018 година како доста успешна и продуктивна за МНЗА,
исполнета со многу активности и проекти презентирајќи ги по хронолошки редослед:
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; 132133
Во оваа точка збор зема и Живка Димитрова истакнувајќи ги сите новитети и
напредокот во Завод за рехабилитација на слух, говор и глас каде што е вработена. Таа го
посочи огромниот бенефит од вработувањето на нов кадар (дефектолози и логопеди),
посетата на многубројни конференции и семинари, а исто така го најави и планот на
заводот за спроведување на рана дијагностика. Претседателот предложи дека би можело
да се направи презентазија за споделување на информации и новости од овие
конференции и новитети.
На крајот од оваа точка извештајот беше едногласно усвоен од присутното членство.
6. Финансиски извештај за 2017 - 2018 година
Шестата точка од дневниот ред се однесуваше за Финансискиот извештај за 2018
година и истиот беше презентиран од страна на вон. проф. д-р Владимир Илиевски.

Износот на трошоците направени во овој временски период се 616.155,00 МКД,
позитивната разлика изнесува 112.493,00 МКД, а моменталната состојбата на сметката на
крајот од 2018 година изнесува 108.290,00 МКД. Финансискиот извештај беше ставен на
гласање, а по гласањето истиот беше усвоен од страна на присутните.
7. Програма за работа на собранието во 2019 година
Претседателот ја повика новата потпретседателка м-р Ивана Василевска Петровска да
ја претстави програмата за работата на собранието во текот на 2019 година.
Во текот на 2019 година Македонското научно здружение за аутизам планира да изведе
повеќе активности:
▪ Активности во рамките на Еразмус плус Аутизам ПЦП проектот;
▪ 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: „Аутизам ПЦП проектот", во Романија и Италија;
▪ Интензивирање на соработката со локалната самоуправа, ресорните министерства и
НВО секторот;
▪ Започнување на подготвителни активности за Ритач конференцијата што ќе се одржи
во мај 2020 година каде МНЗА се јавува како соорганизатор;
▪ Аплицирање за меѓународни проекти (преку фондови на ЕУ и др.);
Претседателот посочи дека секој член може да учествува околу креирање на програмата за
работа на МНЗА давајќи предлози и идеи. Бидејќи немаше дополнување на оваа програма,
истата беше едногласно изгласана од присутните членови.
8. Сексуална едукација на лица со аутистичен спектар на нарушување. Примена на
техниката- Социјални приказни
М-р Тања Станкова
Под осмата точка од дневниот ред м-р Тања Станкова ја претстави својата магистерска
пред членството со своето исцрпно излагање.

9. Разно
Во оваа точка прв збор зема проф. д-р Владимир Трајковски, кој соопшти
информации за проблемите со веб страницата на МНЗА кои настанаа пред неколку
месеци. Имено, фирмата Арс Ламина која била задолжена за одржување на сајтот при
промена на своите сервери не направила back up на податоците, а со тоа е направена

голема непоправлива штета на веб сајтот. Поради тоа прекината е соработката со оваа
фирма, а со вложен труд и напор од страна на претседателот на МНЗА и Ѓорѓи Поп
Ѓорѓиев направен е нов редизајн на истиот.
Во истата точка збор побара и вон. проф. д-р Владимир Илиевски кој како предлог
посочи во МНЗА да се воведе избор на почесни членови во кои би биле ставени
основачите на здружението како и учесници од странство или пак лица од релевантни
институции како што се Министерство за образование и наука и Министерство за труд и
социјална политика. Со тоа тој смета дека овие почесни членови би можеле да дадат свој
придонес со нивната активност и придонес околу нови проекти и активности.
Претседателот истакна дека би можело да се направи листа на почесни членови по
предлог на членството, а оваа идеја беше поддржана и од страна на проф. д-р Ристо
Петров.
Како втор предлог од страна на вон. проф. д-р Владимир Илиевски беше посочена
потребата МНЗА да дава поголема поддршка на родителите на децата со аутизам преку
правење на меморандум за соработка со невладини организации како и спроведување на
обуки за воспитувачи и наставници во градинките и училиштата. Оваа идеја едногласно
беше прифатена од страна на членството.
По исцрпување на сите предлози посочени во оваа точка годишното собрание
заврши во 14:55 часот.

Датум:
21.12.2018 година

Записникот го подготви:
Весна Филиповска

