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На 16 март 2007 година на Филозофскиот Фа-
култет беше одржан вториот форум на сер-
висните служби во организација на Македон-
ското научно здружение за аутизам и Европ-
ската асоцијација на обезбедувачи на услуги 
за лицата со пречки во развојот на кој беа по-
канети сите директори на установите за лица
со пречки во развојот во Република Македо-
нија и дел од невладиниот сектор. Главна цел 
на овој форум беше обединување на секторот 
кој се занимава со давање на услуги на лица-
та со пречки во развојот, споделување на ин-
формации и модели на добра практика, како 
и споделување на искуства од Европската 
унија. Форумот го отвори и со него раководе-
ше претседателот на МНЗА доц. д-р Влади-
мир Трајковски. Официјално добредојде на 
присутните им посакаа деканот на Филозоф-
скиот факултет проф. д-р Трајан Гоцевски и 
господинот Luk Zelderloo-генерален секретар 
на EASPD.  
Како предавачи учествуваа господинот Luk 
Zelderloo (EASPD), госпоѓа Diana Chiriacescu 
(Handicap International-South Eastern Europe), 
проф. д-р Љупчо Ајдински-почесен претседа-
тел на МНЗА, господин Владо Крстовски 
(„Порака“) и госпоѓа Лидија Крстевска („От-
ворете ги прозорците“).  

 On March 16, on Faculty of Philosophy was held 
second service providers forum organized by Ma-
cedonian Scientific Society for Autism (MSSA) 
and the European Association of Service provid-
ers for Persons with Disabilities (EASPD) on 
witch managers of service providers for people 
with disabilities and NGO's from Republic of 
Macedonia were invited. The aim of the seminar 
was to bring together the Macedonian service 
provision sector for people with disabilities, to 
share information and models of good practice 
and to provide participants with training about 
good practice from EU.  
Dean of Faculty of Philosophy Prof. Dr. Trajan 
Gocevski and Mr Luk Zelderloo EASPD (Secre-
tary General) held official welcome speech. Plat-
form was moderated by president of MSSA Dr. 
Vladimir Trajkovski.  
Participants as lecturers were Mr Luk Zelderloo 
EASPD (Secretary General), Prof Dr. Ljupco 
Ajdinski honour president of MSSA, Mr. Vlado 
Krstovski ("Poraka"), Mrs. Lidija Krstevska 
(Open The Windows) and Ms Diana Chiriacescu 
(Handicap International-South Eastern Europe).  
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Господинот Luk Zelderloo (EASPD) присут-
ните ги информираше за моделите на добра 
практика во поврзувањето на институциите и 
развојот на проектите. Националните и ло-
калните сервисни служби за лицата со пречки 
во развојот во Република Македонија ги 
претстави проф. д-р Љупчо Ајдински. Потоа 
следуваше господинот Владо Крстовски со 
НВО платформа за сервисните служби за ли-
цата со интелектуална попреченост во Репуб-
лика Македонија и госпоѓата Лидија Крстев-
ска која зборуваше за поврзување на сервис-
ните служби за лицата со пречки во развојот 
во Република Македонија.  
Госпоѓата Diana Chiriacescu (Handicap Inter-
national-South Eastern Europe) ги претстави 
начините на обезбедување квалитетни услуги 
во сервисните служби за лица со пречки во 
развојот. 
Беа дискутирани голем број прашања и проб-
леми, голем број од присутните се јавија за 
збор и главно разговараа за начините на по-
добрување на квалитетот на сервисните 
служби и правата на лицата со пречки во раз-
војот во Р. Македонија меѓу кои беа дадени и 
предлози за успешно поврзување и соработка 
на владините и невладините сервисни служби
за лица со пречки во развојот во Р. Македо-
нија.  

 Mr Luk Zelderloo from EASPD (Secretary Gen-
eral) had informed participants with models of 
good practice in networking and project and pro-
ject development.   
National and local service providers for people 
with disabilities in Republic of Macedonia were 
presented by Prof. Dr. Ljupco Ajdinski honour 
president of MSSA. His presentation was sup-
plemented by Mr. Vlado Krstovski ("Poraka") 
with NGO platform for service provides in Re-
public of Macedonia and Mrs Lidija Krstevska 
(Open the Windows) with network of service 
providers for people with disabilities in Republic 
of Macedonia.  
Ms Diana Chiriacescu was talked about quality 
systems in social services (Handicap International 
- South Eastern Europe). 
A lot of problems and questions were discussed. 
From all of that, huge numbers of ideas were de-
veloped between witches are the ideas for im-
proving quality of services and rights for people 
with disabilities in R. Macedonia true better co-
operation between GO's and NGO's in R. Mace-
donia. 

 


