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Господине
Стојановски, што претставува
Вашето здружение, што е она
што Ве поттикна да го
основате?

Стојановски: Искрено кажано,
моето опкружување.
Познавав долго време луѓе
кои имаат деца со овие
нарушувања и отсекогаш
размислував како, како
обичен граѓанин можам да
помогнам. Моето мислење го
делеа уште неколку луѓе, меѓу
кои и специјални
психопедагози и така
дојдовме на идејата да го
основаме здружението.
Тоа е здружение за помош и
подршка на лицата со

аутистичен спектар на
нарушувања и нивните
семејства во пристап до
информации за рана
дијагностика, терапии и
третмани, успешна инклузија
и остварување на нивните
права во сите сфери на
општественото живеење, како
и подигање на јавната свест и
зголемување на
корпоративната одговорност.

Можете ли да ни
кажете нешто повеќе за овие
нарушувања?

Стојановски: Аутизмот е
најсериозната форма на
манифестирање на аномалии
во развојот на личноста што

влијае на можноста истата да
има контакт со други лица.Се
карактеризира со голема
тешкотија при одговор на
социјалните контакти и
можноста да
комуницира.Некои лица со
аутизам можат да имаат и
други невролошки симптоми
како епилепсија, Даунов
синдром итн. За жал е многу
реален. За аутизмот полот
има значење. Се појавува 4
пати повеќе кај машката
отколку кај женската
популација. 
АДХД (синдром на недостаток
на внимание и
хиперактивност), според ИЦД
е едно од најчестите
нарушувања кај децата и
адолесцентите. Машките деца
се 3 до 5 пати повеќе
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ЗА ДЕЦАТА 
СЕ БОРИМЕ
Сè повеќе ги слушаме зборовите аутизам, АДХД, Аспергеров синдром. Повеќето од нас и не

знаат за што станува збор. Зборови кои од неодамна започнавме јавно да ги кажуваме. Тоа
се нарушувања, а не болест. До неодамна нашиот поглед го вртевме настрана од нив, а сега

ги гледаме право во очи со желба да се помогне, јавно да се проговори. Бројот на овие лица во
светот и кај нас од ден на ден е сè поголем иако честопати не сакаме да признаеме или
прифатиме дека некој наш близок има некое од овие нарушувања. Тоа е табу тема, факт што
тешко се прифаќа, а опкружувањето има игнорантски став. А, притоа забораваме дека тоа може
да му се случи секому, не бира кому, денес или утре.

Во Македонија од ден на ден стануваме свесни за овие состојби и луѓето започнуваат да се
здружуваат и да бараат начин како да се помогне. Едно такво здружение на граѓани е
здружението на граѓани за третман на лицата со аутизам, АДХД и Аспергеров синдром, “Во мојот
свет”, здружение кое под мотото “градејќи врз минатото, гледајќи во иднината “, се обидува да
изнајде можности за помош на оваа група граѓани во нашата земја. Затоа со претседателот на ова
здружение господинот Златко Стојановски поразговаравме на оваа горлива тема.

Златко Стојановски, претседател на
здружението на граѓани за третман на лицата 
со аутизам, АДХД и Аспергеров синдром, 
“ВО МОЈОТ СВЕТ”



погодени отколку
девојчињата. Се манифестира
со хиперактивност,
импулсивност и недостаток на
внимание.
Аспергровиот синдром
претставува нарушување во
развојот. Тој е аутистично
нарушување, кое е едно од
различните групи на
невролошки состојби што се
карактеризираат со поголем
или помал степен на
оштетувања на јазикот и
вештините на комуницирање,
како и повторувачки и
рестриктивни шеми на
размислување и однесување.
Децата со Аспергеровиот

синдром ги задржуваат
своите почетни јазични
вештини, за разлика од
децата со аутизам.
Иако аутизмот се смета за “
понова” констатирана
состојба, сепак историските
записи покажуваат дека
повеќе маркантни личност од
историјата како Алберт
Ајнштајн, Моцарт, Исак Њутн,
Чарлс Дарвин, Микеланџело
имале симптоми на
аутистичен спектар.

Колкав е бројот на
лицата со овие нарушувања

во Република Македонија?

Стојановски: За жал во
Република Македонија сè
уште нема регистар на овие
лица на национално ниво.
Стручните лица исто така
апелираат за еден ваков
регистар, иако е тешко тоа да
се стори преку ноќ. Ние, како
здружение заедно со
релевантните фактори се
бориме и работиме на тоа во
нашата земја да се изработи
еден ваков регистар со што ќе
имаме појсна слика за бројот
на овие лица.

Кои се
проектните
активности на
здружението?

Стојановски:
Здружението” ВО
МОЈОТ СВЕТ” за
своето релативно
кратко постоење
преку своите
заложби, соработки и
напорна работа успеа
да реализира голем
број на проекти и
активности.
Примарно насочено е
кон подигнување на
јавната свест и
корпоративната
одговорност во
општеството.
Организираме
семинари и
работилници, како
што беа на пример
обуката за работа со
терапијата АБА со
подршка на
клиничката болница
Систина, обуката за
сензоријална
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Г-дин Златко Стојановски



интеграција. Креативниот тим
на здружението постојано
работи и превзема активности
во согланост со неговата
мисија и програмските цели.
Покрај работилниците кои
ние ги организираме, нашиот
тим учествува на трибини
(ОРТ) и работилници (АЕИФ).

Кои настани ги
организиравте во изминатиот
период?

Стојановски: Организиравме
повеќе настани меѓу кои
вредно е да се споменат
прошетката во Зоолошката
градина, која беше наменета
за родителите и децата со
аутистичен спектар на
нарушувања. Во соработка со
Тинекс МТ организиравме
пречек по повод Новата 2013
година за дечињата-
штитеници од ПОУ “Иднина”,
заедно со Роатари Клуб-
Центар на АБЦ тениските
терени одржавме
хуманитарен тениски турнир,
а средствата собрани на
турнирот беа искористени за
реализација на дел од нашите
проекти. По повод кампањата
ЕДЕН СВЕТ ЗА СИТЕ, во април
2012 година заедно со
општината Карпош
организиравме хепенинг на
кој голем број наши
еминентни сликари како
Шулајковски, Чемерски,
Светиева, Мехмети, Бојда,
Гешоска сликаа за нашата
мисија, а нивните слики беа
понудени на аукција и беа
откупени од дипломатскиот
кор во Македонија и
општествено одговорните
македонски фирми. Тогаш беа
доделени и награди од

здружението на сопругата на
претседателот, госпоѓата
Маја Иванова за нејзината
посветеност и покровителство
во борбата против аутизмот,
на американскиот амбасадор
во Република Македонија,
господинот Пол Волерс за
неговите заложби како
најистакнат странски
претставник и професорот
Љупчо Ајдински, пионер и
доајен во областа на
аутистичниот спектар на
нарушувања во Република
Македонија. За будење на
јавната свест заедно со
општината Аеродром во
паркот Јане Сандански беше
организиран  хепенинг со
музика на кој настапија
ѕвездите од Златно Славејче и
децата од грдинките Срничка
и Буба Мара. Една стара
поговорка вели: “Таму каде
има музика има убавина”.

Што посебно би
издвоиле од досегашните
активности? 

Стојановски: Тешко  е тоа да
се стори, секоја наша
активност е значајна, дури и
онаа најмалата, но ете би
сакал да ги издвојам
отворената линија за донации
во Т-Мобајл за собирање на
средства кои се користат за
помош на родителите со деца
со аутистичен спектар на
нарушувања за дефектолошки
и логопедски третман, и
успешно завршените
преговори со неколку
осигурителни компании, кои
за првпат во Република
Македонија ќе обезбедат
поволни пакети за животно
осигурување на лицата со
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ОНА ШТО НЕ
ОЧЕКУВА ВО
МОМЕНТОТ Е
ХУМАНИТАРНИОТ
ТЕНИСКИ ТУРНИР
ПОД ПОКРОВИТЕЛ -
СТВО НА КАДИС,
УШТЕ ЕДНА
НАВИСТИНА
ОПШТЕСТВЕНО
ОДГОВОРНА
КОМПАНИЈА.
ТУРНИРОТ ЌЕ СЕ
ОДРЖИ ОД 26 ЈУНИ
ДО 4 ЈУЛИ 2013
ГОДИНА. СРЕДСТВАТА
ШТО ЌЕ БИДАТ
СОБРАНИ ЌЕ БИДАТ
НАМЕНЕТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАЊЕ НА
ПРОЕКТОТ
“ОТВОРАЊЕ НА
ЦЕНТАР ЗА
ЕДУКАЦИЈА И
РЕХАБИЛИТАЦИЈА”



аутистичен спектар на
нарушувања и Даунов
синдром. На 2 април годинва
под покровителство на
госпоѓата Маја Иванова во
Сити Мол, еден од нашите
поголеми подржувачи, по
повод меѓународниот ден на
Аутизмот беше организирана
сложувалка за децата, настан

кој привлече големо
внимание.

Дали добивате
подршка од институциите на
државата?

Стојановски: Да, задоволни
сме иако секогаш може
повеќе.

Кој го подржува
здружението, дали
општествената одговорност е
на високо ниво?

Стојановски: Во Македонија
има општествено одговорни
фирми кои навистина

беспоштедно ни помагаат во
реализацијата на нашата
мисија, иако тој број секогаш
би можел да биде поголем.
Потребите на овие лица не се
мали, а и нивниот број се
зголемува. Луѓето почнуваат
да се отвараат, да не го кријат
својот проблем, отворено да
разговараат, да побараат
стручна помош. Тоа изискува
помош од бизнис заедницата.
Би сакал тука да им се
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заблагодарам на сите оние
кои заедно со нас го одат овој
трнлив пат, Здравје Радово,
една од водечките и
најкорпоративно одговорни
компании во државата, ДМ
маркетите, Тинекс, Сити Мол,
Клиничката Болница Систина
(секогаш спремна за подршка
на нашите активности) и
други.

Кои се Вашите
следни активности?

Стојановски: Она што не
очекува во моментот е
хуманитарниот тениски
турнир под покровителство на
Кадис, уште една навистина
општествено одговорна

компанија. Турнирот ќе се
одржи од 26 јуни до 4 јули
2013 година. Средствата што
ќе бидат собрани ќе бидат
наменети за реализирање на
проектот “Отворање на
центар за едукација и
рехабилитација”. Овој центар
во голема мера ќе им
помогне на децата со
аутистичен спектар полесно

да се инволвираат во
секојневното живеење и
работење.

Господине
Стојановски, се надевам дека
успешно ќе го изодите патот
до остварување на оваа Ваша
благородна мисија.


