
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МНЗА  
(за периодот декември 2020-декември 2021 година) 

 
Јануари-март 2021 ‡ реализирани 8 онлајн обуки од проектот финансиран од општина 
Карпош под наслов: „Зајакнување на капацитетите кај професионалците за проблемите и 
потребите на децата со аутистичен спектар на нарушувања, во предучилишните и 
училишните установи“. Учесници во проектот: проф. д-р Владимир Илиевски, Стојан 
Андонов, Александра Карагирова и проф. д-р Владимир Трајковски. 
Март-април 2021 ‒ МНЗА реализираше 4 обуки-вебинари во рамките на проектот: 
„Родителите не ги оставаме сами“ - финансиски поддржан од Комерцијална банка АД 
Скопје. Во релизацијата на 6-те програмските модули, односно 4-те вебинари, учествуваа 
вкупно 84 родители. Третманите на децата со АСН беа изведени во два приватни центри за 
стимулација и развој и тоа во „Гаспар“ од Скопје и „Старс“ од Велес во периодот март-април 
2021 година. Во периодот од јануари до април 2021 година проф. д-р Владимир Трајковски 
направи дијагностичко консултативни и советодавни прегледи на 25 деца со АСН преку 
онлајн програмот Скајп. Во периодот од јануари до април 2021 година м-р Ивана Василевска 
Петровска и Весна Филиповска изработија отворени образовни ресурси (ООР) и материјали 
за поддршка на деца и лица со аутизам кои се прикачени на веб страницата на МНЗА. 
Април 2021 ‒ одржана интернет кампања по повод 2 април, светскиот ден на аутизмот. 
Предавачите беа од престижни универзитети во САД, Велика Британија, Шведска и 
Холандија. 
8 април 2021 ‒ „Решение на сложувалката аутизам“ во организација на Гаспар центарот. 
Предавачи и дискутанти беа членови на МНЗА. 
Април-јуни 2021 ‒ 6 светски аутизмолози беа гости на вебинари во организација на МНЗА. 
Мај 2021 ‒ интернет кампања по повод 21 годишнината од постоењето на МНЗА 
Јуни 2021 ‒ онлајн обуки за „Индивидуално насочено планирање кај лица со АСН“, одржани 
6 модули. 
25.08.2021 ‒ МНЗА организатор на меѓународна онлајн завршна конференција: „Лицата со 
аутизам во центарот на вниманието и поддршката преку индивидуално насочено планирање“ 
на која предавачи беа: м-р Ивана Василевска Петровска, Весна Филиповска, Александра 
Карагирова, проф. д-р Владимир Трајковски, претставници од МОН, МТСП и странски 
предавачи. На конференцијата имаше преку 320 гости. Хрватската комора на едукациски 
рехабилитатори ја бодираше нашата конференција. 
16.09.2021 ‒ 7-от вебинар со проф. д-р Мохамед Газиудин од Ен Арбор универзитетот во 
САД. 
28-30.09.2021 ‒ прв онлајн состанок од LEBEL проектот со партнери од Турција, Италија, 
Белгија и членови на МНЗА 
Октомври 2021 ‒ објавено поглавје за АСН во книга од Индија од проф. д-р Владимир 
Трајковски 
11.10.2021 ЗУМ ‒ состанок со членовите од проектот „Аутизам пријателски места“. 
03.12.2021 ‒ По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3-ти Декември, (Весна 
Филиповска) беше дел од свечениот настан за потпишување на Меморандум за соработка 
помеѓу Народниот правобранител и МНЗА. 
 
 



Од декември 2021-декември 2021 година објавени се 3 трудови во реномирани 
списанија: 
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Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AIA-11-2021-0066. 

2. Koceski A, Trajkovski V. Health status of people with autism spectrum disorder. Advances in 
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0005. 

3. Koceski A, Trajkovski V. Functional Status of People with Autism Spectrum 
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