
ИЗВЕШТАЈ	ЗА	РАБОТАТА	НА	МНЗА		
(за	периодот	декември	2019-декември	2020	година)	

	
Јануари-февруари 2020 ‒  завршени 4 работилници од Уницеф проектот во дневниот центар 
во Куманово и на Филозофскиот факултет во Скопје 
02.04.2020 ‒ МНЗА се вклучи во кампањата на Аутизам Европа 
Мај 2020 ‒ 	интернет кампања по повод 20 годишнината од постоењето на МНЗА 
Мај-јуни 2020 ‒ 	 одржани 9 вебинари за аутизмот на ЗУМ платформата во рамките на 
УНИЦЕФ проектот 
08-28.06.2020 ‒  претседателот на МНЗА предавач и член на научен одбор на онлајн 
меѓународната конференција: „Фокус на аутизмот во инклузивното образование“, Краков, 
Полска 
24-26.06.2020 ‒ претседателот на МНЗА предавач на 2-та онлајн риатач меѓународна 
конференција, Ворендал, Холандија 
Јули 2020 ‒ 	објавен Прирачник за аутизмот на три јазици во рамките на УНИЦЕФ проектот 
30.11.2020 ‒ потпишан договор за реализација на проект со Општина Карпош: „Зајакнување 
на капацитетите кај професионалците за проблемите и потребите на децата со аутистичен 
спектар на нарушувања, во предучилишните и училишните установи“   
Во текот на годината учество на наши членови на 5 онлајн состаноци во рамките на двата 
Еразмус плус тековни проекти 
 
 
Од декември 2019-декември 2020 година објавени 2 трудови и еден Прирачник на 3 
јазици за аутизмот: 
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