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:
1. Trajkovski V. Psychological aspects of autism spectrum disorder. Journal for ReAttach Therapy
and
Developmental
Diversities.
2020
Jul
05;
3(1):1423. https://doi.org/10.26407/2020jrtdd.1.30.
2. Трајковски В, Василевска Петровска И. Поддршка на социјални вештини и позитивно
родителство. Прирачник за родители на деца со состојби од аутистичен спектар и
професионалци од нивниот круг на поддршка. Македонско научно здружение за аутизам,
Скопје, 2020; 1‒132.
3. Trajkovski V, Vasilevska Petrovska I. Mbështetja e shkathtësive sociale dhe prindësisë pozitive:
doracak për prindërit e fëmijëve me gjendje të spektrit të autizmit dhe për
profesionistët nga mjedisi i tyre i mbështetjes. Shoqata Shkencore e Maqedonisë për Autizmin,
Shkup, 2020; 1‒126.
4. Trajkovski V, Vasilevska Petrovska I. Supporting social skills and positive parenting: manual
for
parents of children with autism spectrum conditions and professionals in
their circle of support. Macedonian Scientific Society for Autism, Skopje, 2020; 1‒127.
5. Stankova T, Trajkovski V. Sexual Education of Persons with Autistic Spectrum Disorders: Use
of the Technique: ‘Social Stories. Sex Disabil (2020). https://doi.org/10.1007/s11195-02009655-y.
Учество на семинари и конгреси во земјата и странство:
1. Trajkovski V. Autism spectrum disorders and the science of social work. Book of Abstracts 8th
Scientific conference with international participation: „All about people: relevance of science
and education“. Maribor, 13-14 March 2020; 324.
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