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ПРВ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 
„А, ЗОШТО ДА НЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ!?“ 

14 - 16. 10. 2016, Скопски саем и Дом на АРМ, Скопје 
 

Здружението на граѓани “ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“, го организира ПРВИОТ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ЛИЦА 
СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ. Целта не е само промоција на најновите достигнувања во однос на 
дијагностиката, лекувањето, третманот и рехабилитација на лицата со дисфункции, хендикеп, ретки 
болести и посебни потреби, туку и создавање на основа за организиран мултидисциплинарен пристап 
на повеќе сегменти од општеството, од здравство па се до социјални служби и образованието.  

Конгресот ќе се одржи во просториите на деловниот центар на Скопски саем и тоа на 14-15 Октомври, 

а како продолжение на Конгресот, на 16 Октомври, ќе се одржи традиционалниот трет по ред, 

“БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ”. 

Како покровител на балот и оваа година повторно ќе биде г-ѓа Маја Иванова, сопругата на 
Претседателот на Макеоднија. 

Целна група на овој настан се: дефектолози, социјални работници, педагози, психолози, педијатри, 

гинеколози, ортопеди, физиотерапевти, специјалисти по радиологија, невролози, како и сите други 

специјалности кои се професионално фокусирани на децата и лицата  со посебни потреби. 
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ЦЕЛИ НА КОНГРЕСОТ 
 

1. Презентација на третмани, дијагностика и рехабилитација кои се изведуваат во Македонија и регионот;  

2. Споредба каде е Македонија во однос на начините на живот, третманите и процедурите кои се применуваат низ 

светот и штетното влијание на одредени производи и услуги; 

3. Подигање на свесноста на граѓанскиот и бизнис секторот во Македoнија, за потребите на овие лица за нормален 

живот, како и помошта која им е потребна за вклучување во системот, ним и на нивните семејства; 

4. Обработување на важни теми кои ќе им помогнат на децата, родителите и професионалците вклучени во оваа 

овласт; 

5. Претставување на фармацевтски и други компании со сателитски симпозиуми и изложбен простор; 

6. Претставување на здравствени установи – болници, од земјата и од странство, кој што ќе ги претстават своите 

установи, третмани и достигнувања; 

7. Можност за директна комуникација на родителите со предавачите и учесниците и поставување на прашања кои 

што одсекогаш сакале да им ги постават. 
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НАУЧЕН ОДБОР  ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР 

1. Проф. д-р Владимир Трајковски 
2. Проф. д-р Горазд Росоклија  
3. Проф. Велибор Тасиќ 
4. Проф. д-р Филип Дума 
5. Спец. д-р Наталија Ангелковска 
6. Спец. д-р Весна Саболиќ 
7. м-р Горан Саневски 

8. Проф. д-р Александар Чапаровски 
9. Спец. д-р Милан Ристески 
10. Проф. Дијана Белевска 
 

1. Ребека Jанковска - Ристески 
2. Катарина Ивановиќ 
3. Јасна Ерцеговиќ 
4. Татјана Петрушевска 
5. Љупка Арсова – Јуришиќ 
6. Крсте Маљановски 
7. Марјан Димески 

ПАРТНЕРИ 

1. Амбасада на Шведска во Македонија 

2. Здружение на професионални Физиотерапевти на Македонија 

3. Ресурсен центар- Скопје, Македонија 

4. Македонско научно здружение за аутизам 

5. Глобал Нет Адвертајзинг 
ПОКРОВИТЕЛ НА БАЛОТ 
Г-ѓа Маја Иванова, сопруга на Претседателот на Македонија 

ПОДДРЖУВАЧИ 
Министерство за култура на Македонија 
ОБСЕ 
Амабасада на Велика Британија во Македонија 
ЈСП-Скопје 
Скопски саем  
Град Скопје 
Општина Аеродром 

ФОН 
Лице в`лице 
Дом на АРМ  
Адора Инженеринг  
Милупа 
Македонија Осигурување 
Кожувчанка 

Реплек 
Рифам 
Алкалоид Конс 
Би-Мек 
Медикус хелп 
Холистик комуникации 
ЕВН Македонија 
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14.10.2016 (ПЕТОК) 

Пријавување и регистрација за присуство на Конгресот, во Конгресниот центар (управна зграда) 
на Скопскиот саем, петок (14.10.2016), од 13.30 часот до 14.45 часот, 

15.00 ПЕТОК, 14.10.2016, Отворање на конгресот, ПРВА СЕСИЈА 
15.00-15.15 Наташа Гоџирова Хипотерапија – терапевтско јавање 
15.15-15.30 Проф Даниел Трбогазов Hallwick метода - терапевтско пливање 

15.30-15.50 м-р Андон Дамовски Non - institutional centers for social services for people with special needs  

16.10-16.30 Весна Алексовска, Стефан Чичивалиев 
Студија на политики за здравјето и благосостојбата на лицата со ретки болести во 
Р.Македонија 

16.30-16.50 Јасмина Трошанска ESSIP – едукација на родителите за аутизам 
16.50-17.10 Ивана Здравевска Рана интервенција – што, кога како? 
17.10-17.30 Sarah Shamlo Ecblad Guide dogs 
17.30-17.50 Sarah Shamlo Ecblad Braille 
17.50-18.10 David Hofer Assistive Technology 
18.10-18.30 КАФЕ ПАУЗА 18.10-18.30 
18.30-18.50 Спец д-р Емилија Даштевска Проблеми со видот кај Даун синдром 
18.50-19.10 Спец д-р  Иљаз Исмаили Слепило 
19.10-19.30 Спец д-р Иљаз Исмаили Ретинобластом 
19.30-19.50 Спец д-р Беким Татеши Прематурна ретинопатија 

19.50-20.10 Спец д-р Маја Кирјаз, д-р Иванка Караѓозова Вродена / стекната глувост во рана детска возраст 

Проф. д-р Дијана Белевска – 
работилница, мала сала 
Психолошка аспекти и 
потребата од поддршка на 
семејства на деца со посебни 
потреби 

20.30-22.00 
Liesbeth Siderius - Rights of the child with a rare disabling disease, по што следи отворена дебата: Имплементација на лицата со 
попреченост во образованието, социјалните сфери и стопанството, Модератори: д-р Крсте Маљановски, м-р Спире Ристески, 
Горан Ајдински, Ребека Јанковска Ристески, Јасна Ерцеговиќ, Маја Лазаревска 
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15.10.2016 (САБОТА) 
09.00-09.20 Спец. д-р Павле Димчев Prenatal detecting of aneuploidies – modern view  
09.20-09.40 Спец. д-р Катерина Станкова Нинова Пренатална дијагностика на ретки фетални состојби, сегашност и перспективи 
09.40-10.00 Спец. д-р Сенчо Нетков Пренатална NMR дијагностика 
10.00-10.20 Проф. д-р Дијана Плашевска Молекуларна дијагностика на ретки болести 
10.20-10.40 Проф. д-р Велибор Тасиќ Pitt Hopkins Syndrome 
10.40-11.00 КАФЕ ПАУЗА 
11.00-11.20 Проф. д-р Филип Дума New treatment approaches of children with special  needs 
11.20-11.40 d-r Enis Shaban GATE analyzer in cerebral palsy 
11.40-12.00 Проф. д-р Кирил Лозанче Deep brain stimulation 
12.00-12.40 Проф. д-р Јовица Угриновски Неврохируршки третман на рефрактерни епилепсии 
12.40-13.20 Dr Sally Snyman Regenerative stem cell therapies from the perspective of a private family cord blood bank 
13.20-13.40 Спец д-р Татјана Чепреганова Епилепсија – како да се препознае и третира 
13.40-14.00 Спец д-р Гордана Дамјановска Има ли улога медицинскиот канабис во третманот на рефрактерните епилепсии? 
14.00-14.20 Спец д-р Милан Ристески Когнитивните аспекти на тубарната склероза  пред и по мТОР инбиторите 

14.20-14.40 Спец д-р Олга Јотовска 
Приказ на случај – пациент со L-2-хидроксиглутарна ацидурија, фебрилни конвулзии и 
епилептоформно EEG 

14.40-15.00 Спец д-р Игор Стојковски The impact of radiotherapy on neural development and cognition 
15.00-15.20 КАФЕ ПАУЗА 
15.20-15.40 Спец д-р Александра Димовска Помагала за проодување кај деца со нормален и нетипичен развој 

15.40-16.00 Спец д-р Александра Димовска Луксација и цублуксација на колкови во рана детска возраст 
16.00-16.20 М-р Горан Саневски Инхибиција на патолошки мускулен спазам кај деца 
16.20-16.40 Дипл. Фт. Маја Улк Неуродинамика, дијагностика и третман 
16.40-17.00 Проф. д-р Јана Манева- Чупоска Проекти на лицата со посебни потреби во високото образование 



Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, 
ретки болести и посебни потреби 

„ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“ 
 

  
„ГЛОБАЛ НЕТ АДВЕРТАЈЗИНГ“                                                стр. 6 

16.00-17.00 МАЛА САЛА - За болеста како последица и предизвик – предавачи Отец Ивица Тодоров, Отец Горан Тасески 
17.00-17.40 Мотивациски говор Марио Бебек 
17.40-18.20 Мотивациски говор Par Johansson 

20.00 Промоција на игран филм за Par Johansson, Свечен коктел и Промоција на изложба на уметнички дела во домот на АРМ 
 

16.10.2016 (НЕДЕЛА) 
Овој настан ќе се реализира во ДОМ НА АРМ, во центарот на Скопје. 
Целта на оваа завршна манифестација е да се прикаже различноста или подобро речено еднаквоста на сите присутни. Идеата 
е на едно место сите заедно и лицата со посебни потреби и „останатите“ меѓусебно да се дружат, комуницираат, со цел да се 
дојде до единствен заклучок дека не треба и не смее да има разлики освен оние што луѓето сами ги создаваат.   
А зошто да не сме различни кога секоја различност има своја убавина. 
Планирани активности на БАЛОТ НА РАЗЛИЧНОСТИ: 

16.00-19.00 

 Забавно едукативен дел (работилници и продажба на изработени дела од деца); 

 Акција на дела изработени од деца од неколку градинки и училишта; 

 Изложба и аукција на цртежи и уметнички дела; 

 Продажба на ракотворби и специјалитети подговтвени од Здруженија на жени; 

 Болничко ќоше, наменето за претставување на болници, и закажување на прегледи; 

 Останати активности кои ќе бидат дополнително договорени. 

19.00-21.00 
БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ - културно уметничка програма, односно шоу програма во која ќе земат учество лица со посебни 
потреби, професионалци, како и аматери и успешни уметници од земјата, а ќе има и гости од странство 

21.00 СВЕЧЕНО ЗАТВОРАЊЕ НА КОНГРЕСОТ 
22.00 Забавата продолжува во НОЌЕН КЛУБ во центарот на Скопје 

 


