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Јануари 2022 ‒ започнати два Еразмус плус проекти: „Инклузија преку социјални 
вештини за учениците со аутистичен спектар на нарушување и интелектуална попреченост“ 
и „Достапно дигитално образование за ученици со аутизам и интелектуална попреченост: 
иновативни решенија и подобрување на компетенциите на едукаторите“. 
Пет младинци преку МНЗА ја посетија Малта преку проектот „Пријателски места за 
аутизам“. 
Февруари-декември 2022 одржани 9 вебинари со светските експерти за аутизмот: проф. д-р 
Ричард Милс, проф. д-р Мајкл Фицџералд, д-р Џеки Ештон Смит, вонр. проф. Минди 
Шајтхауер, доц. д-р Никол Хендрикс, проф. д-р Џејн Меккарти, проф. д-р Роберт Хендрен, 
проф. д-р Марвин Натович, вонр. проф. Харланд Винтер. Последните три во коорганизација 
со Институтот за истражување на аутизмот од САД. 
Март-април 2022 ‒ МНЗА реализираше 4 младински хабови во рамките на проектот: 
„Пријателски места за аутизам“ на Филозофскиот факултет во Скопје и во Прилеп. Хабовите 
ги спроведоа Весна Филиповска, Андреа Ивановска, Емилија Трампевска и м-р Антонио 
Коцески. 
Април 2022 ‒ одржана интернет кампања по повод 2 април, светскиот ден на аутизмот, 
заедно со Аутизам Европа. 
8 април 2022 ‒ проф. д-р Владимир Трајковски предавач на стручниот собир во Словенија 
преку ЗУМ со темата: „Аутизам и музикотерапија“. 
11 Мај 2022 ‒ одржана промоција на проектот „Пријателски места за аутизам“ со 50-тина 
гости во Музејот на македонската борба“. Предавачи: проф. д-р Владимир Трајковски, м-р 
Ивана Василевска Петровска, Весна Филиповска 
Април-мај 2022 ‒ одржани два вебинари нашите професионалци во странство 
13-15 јуни 2022 ‒ МНЗА домаќин на 3-от состанок од ЛЕБЕЛ проектот што се одржа на 
Филозофскиот факултет во Скопје. Присутни 20-тина гости од Турција, Италија, Германија. 
26-29 јуни 2022 ‒ прв состанок од проектот „Инклузија преку социјални вештини за 
учениците со аутистичен спектар на нарушување и интелектуална попреченост“ одржан во 
ОУ „Милоје Павловиќ“ во Белград. Присутни од МНЗА: проф. д-р Владимир Трајковски, м-р 
Ивана Василевска Петровска. Направена студиска посета на неколку установи кои 
згрижуваат деца и лица со АСН. 
Август 2022 ‒ МНЗА станува соиздавач на списанието Journal of Health and Rehabilitation 
Sciences 
12-13.09.2022 ‒ МНЗА организатор на вториот онлајн проектен состанок „Достапно 
дигитално образование за ученици со аутизам и интелектуална попреченост: иновативни 
решенија и подобрување на компетенциите на едукаторите“. 
23.09.2022 ‒ МНЗА домаќин на 3 предавања од вонр. проф. д-р Јоана Косевска од Полска 
5-7 октомври 2022 ‒ м-р Ивана Василевска Петровска присуствува на четвртиот состанок од 
ЛЕБЕЛ проектот во Брисел. 
25-27.11.2022 ‒ проф. д-р Владимир Трајковски и Александра Карагирува приуствуваа на 
петтиот состанок од „ЛЕБЕЛ“ проектот во Есхишехир. 
12.12.2022 ‒ промоција на „ЛЕБЕЛ“ проектот на Филозофски факултет во Скопје. Присутни 
41 гостин. 
 
 



Од декември 2022-декември 2022 година објавени се 2 трудови во реномирани 
списанија: 
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rehabilitacija 2022; 21(3): 163−176. https://doi.org/10.5937/specedreh21-36888.  
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Angeloska Galevska N, Tomevska Ilievska B, Janevska M, Bugariska B, editors. Conference 
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