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Здружението на граѓани “ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“, го организира ПРВИОТ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ЛИЦА 

СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ. Ова е прв Конгрес од ваков вид во Македонија и пошироко. Целта на Конгресот е 

промоција на најновите достигнувања во однос на дијагностиката, лекувањето, третманот и рехабилитација на 

лицата со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби.  

На овој Конгрес предвидено е да земат учество еминентни домашни и странски професори, лекари 

специјалисти и останати професионалци од своите области.  

Конгресот ќе се одржи во просториите на Македонската Академија на Науки и Уметности (МАНУ) во Скопје 

и тоа од 13-15 Октомври, а како продолжение на Конгресот, на 16 Октомври, ќе се одржи традиционалниот трет 

по ред, “БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ”. 

Целна група на овој настан се: дефектолози, педијатри, гинеколози, ортопеди, физиотерапевти, 

специјалисти по радиологија, микробиолози, 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. д-р Аспазија Софијанова 
2. д-р Велибор Тасиќ 
3. д-р Павле Димчев 
4. д-р Горазд Росоклија 
5. д-р Горѓи Зафировски 
6. д-р Владимир Трајковски 
7. д-р Филип Дума 
8. д-р Наталија Ангелковска 
9. д-р Весна Саболиќ 
10. м-р Горан Саневски 
11. Проф. Дијана Белевска 
12. д-р Александар Чапаровски 
13. Кандидат за PhD. Милан Ристески 

1. Ребека јанковска - Ристески 
2. Катарина Ивановиќ 
3. Јасна Ерцеговиќ 
4. Татјана Петрушевска 
5. Љупка Арсова – Јуришиќ 
6. 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 

 

ПОЧЕСЕН ОДБОР    ПОДДРЖУВАЧИ 

1. Проф. д-р Мемет Озек 
2. Академик Александар Димовски 
3. д-р Горазд Росоклија 

1. Министерство за култура на Македонија 
2. ОБСЕ 
3. Амабасада на Велика Британија во Македонија 
4. ЈСП-Скопје 
5. Скопски саем 

6. Град Скопје 
7. Општина Аеродром 
8. ФОН 
9. Лице в`лице 
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ПРЕДАВАЊАТА И ТЕМИТЕ СЕ РАСПОРЕДЕНИ ВО ПРВИТЕ ТРИ ДЕНА. 
СЕКОЈ ДЕН ИМА СВОЈА СПЕЦИФИКА, СПОРЕД ТЕМИТЕ КОИ ГИ ОБРАБОТУВА. 

 

13.10.2016 (ЧЕТВРТОК) 
Првиот ден се стручни предавања на кои ќе земат учество истакнати Македонски професори, доктори и 

стручњаци од својата област. Ќе бидат презентирани новитети кои се применуваат кај нас во Македонија, а кои 

се застапени во Европа и светот.  

ПРВА СЕСИЈА 

1. Генетска пренатална дијагностика; 

2. Пренатален енемар (нуклеарна магнетна резонанца); 

3. Аутизам; 

4. Вродени епилептични и метаболички синдроми; 

5. Церебрална парализа; 

6. Вродени неуромускуларни заболувања; 

7. Третман на тешки инфекции кај новороденчињата; 

8. Вродени имунолошки нарушувања; 

9. Ортопедија и физиотерапија; 

10. Рана интервенција. 
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14.10.2016 (ПЕТОК) 
Вториот ден е наменет за компании кои ќе имаат презентации на своите производи и услуги со цел да се зголеми 

довербата за користење на овие производи кај децата. 

ВТОРА СЕСИЈА 

1. Вакцини (потреба или не, штетност или придобивка); 

2. Мобилни телефони, базни станици, безжични уреди и ит опрема; 

3. Секојдневна исхрана (млеко, вода, кашички, безглутенска храна, и сл.); 

4. Доењето и користење на вештачко млеко за замена; 

5. Играчки, квалитет, потекло и последици од токсични материјали; 

6. Облека и обувки, произведувачи, складирање, транспорт и употреба; 

7. Козметика за трудници, бебиња и деца во раст и равој; 

8. Лаборатории и методи за предвремено откривање на аномалии и проблеми;  

9. ИТ достигнувања во опрема и софтвер за лица со посебни потреби; 

10. Установи за прифаќање и едукација на децата со посебни потреби. 
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15.10.2016 (САБОТА) 
Третиот ден е наменет за признати странски експерти, со предавања за новитети во Европа и светот. 

ТРЕТА СЕСИЈА 

1. Гените и попреченоста: минатото, сегашноста и иднината; 

2. Извори на ваши сопствени терапиии: од матични клетки до лекување; 

3. Сега е времето за користење на придобивките од Mendeliome; 

4. Ретинална трансплантација: гледањето е верување; 

5. Поттикнување, дијагностика базирана на докази и терапевтски иновации за Аутизам; 

6. Репарирање на уво со помош на матични клетки: Отворање на патот за лекување на тие што го губат слухот; 

7. Невродегенеративни нарушувања во детството; 

8. Човечки неврални матични клетки (hNSC): третмани при повреда на 'рбетниот мозок; 

9. Користење на матични клетки за терапии кај невролошките болести; 

10. Брз пристап на акутна рехабилитација, по трауматски повреди на мозокот; 

11. Улогата на  хипербарна оксигено терапија во клиничкиот менаџмент; 

12. Неврохируршки третман на епилепсија- отпорна на лекови; 

13. Хируршки третмани на церебрална парализа; 

14. Неврален развој; 
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По секој сет на предавања, се отвара простор за дискусија 
каде што на предавачите ќе може да им се поставуваат прашања. 

 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ 
Научниот одбор ги повикува сите заинтересирани автори да ги пратат своите абстракти на нашата адреса: 
kongresdajtenikrilja@gmail.com. Овозможено е да се пријават истражувачки и неистражувачки 
трудови. 
Абстрактите мора да бидат напишани во фонтот Times New Roman со максимална големина на букви 10, 
единечен проред во А4 формат, не повеќе од 10 страни. Клучни зборови максимум 5. Абстрактот не треба да 
содржи повеќе од 300 зборови, вклучувајќи го и насловот, имиња и презимиња на авторите, институцијата од 
која доаѓаат и содржината на абстрактот. 
 
Абстрактот на истражувачкиот труд треба да ги содржи следните поднаслови: 
 ВОВЕД 
 МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ 
 РЕЗУЛТАТИ 
 ЗАКЛУЧОК  

 
Aвторите можат да пријават и прегледен труд кој треба да ги содржи следните поднаслови:  
 СОДРЖИНА 
 ЗАКЛУЧОК 

Абстрактите можат да бидат напишани на сопствен мајчин јазик и задолжително на  англиски јазик.  
Абстрактите треба да се пријават најдоцна до 01.09.2016 година. За сите одобрени Абстракти, одлуката ќе ја 
донесе Научниот одбор кој е должен по електронски пат да ве извести за прифатениот труд. 
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16.10.2016 (НЕДЕЛА) 
Овој настан ќе се реализира во „Скопски саем“. 

Предвидено е манифестацијата да трае во текот на целиот ден. 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: 

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

 Акција на дела изработени од деца од неколку градинки и училишта 

 Болничко ќоше, во кои одредени болници ќе можат да се претстават самите и да закажуваат прегледи 

 Културно уметничка програма на Балот на различности, 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 

 

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ КОИ БИ БИЛЕ ДОПОЛНИТЕЛНО ДОГОВОРЕНИ. 
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КОТИЗАЦИЈА  
Котизација за учество на Конгресот: 

 За пријавување до 01.09.2016, котизација изнесува 60 ЕУР 

 За пријавување до 01.10.2016, котизација изнесува 80 ЕУР 

 За пријавување од 01.10.2016, котизација изнесува 100 ЕУР 

Во котизацијата е вклучено: 

- Комплет печатени материјали, идентификациска картичка и сертификат за учество 

- свечена вечера 

- кафе паузи 

Лицата со посебни потреби и родителите на децата со посебни потреби се ослободени од котизација, но не им 

следува сертификат. 

Котизациите ќе се уплатуваат на жиро сметка на Здружението Дајте ни крилја  
ж с/ка: 300-0000031904-63, Комерцијална банка АД Скопје. 

Сите потребни информации можете да ги добиете на нашата веб страна http://www.dajtenikrilja.mk, преку е-

пошта: kongresdajtenikrilja@gmail.com или преку нашите телефонски броеви: 02/ 322-4142 и 078/ 274-827. 

За лицата кои не плаќаат котизација, свечената вечера изнесува дополнителни 25€. 
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ПРЕТСТАВУВАЊЕ И УЧЕСТВО НА КОНГРЕСОТ 
 

Во рамките на овој Конгрес е предвидено учество и претставување на медицински центри и 

установи од Македонија и странство, фармацевтски куќи, како и докажани општествено одговорни 

компании. Нивното учество е предвидено да биде во вид на спонзорства, сателитски симпозиум, 

како и со претставување со промотивни штандови, банери и слично. 

Севкупната организација на Конгресот, преговори, склучување на договори и уплати ќе се 

вршат преку здружението „Дајте ни Крилја“ и преку маркетинг агенцијата ГЛОБАЛ НЕТ 

АДВЕРТАЈЗИНГ. 

Претседател на Здружението  

Ребека Јанковска-Ристески 

Во името на Здружението Дајте ни Крилја 

Глобал нет Адвертајзинг 

Марјан Димески 


