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за нас
Здружението за дислексија АЈНШТАЈН е непрофитна организација формирана во
Декември 2013 година од родители на деца со дислексија и лица со дислексија. Идејата
за формирање на здружението произлезе пред се од недостигот на информации за
дислексијата. Барајќи решение и помош за тешкотиите со читање кај своите деца,
родителите се соочија со неинформираност на институциите и недоволна стручност кај
просветните работници. Здружението е формирано со цел да им помогне на
илјадниците лица кои се соочуваат со состојбите кои предизвикуваат потешкотии во
учењето и истите тие да ги актуелизира во нашата држава.
Според последните статутарни измени на организацијата од 29.03.2017 година
собранието на членови едногласно ги усвои новите програмски области на кои
Здружението АЈНШТАЈН ќе работи до 2021 година.
Програмски области на организацијата
Здружението АЈНШТАЈН своите стратешки цели ги реализира низ шест програмски
области:
1.

4.
5.
6.
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2.
3.

Програма за унапредување на образовните услови за лицата со потешкотии во
учењето
Програма за развивање на јавната свест
Програма за подигнување и јакнење на јавната свест за штетното влијание од
прекумерното користење на современите технологии
Програма за млади и младински активизам
Програма против булинг
Програма за институционално јакнење на организацијата
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Организацискаструктура

во здружението

Го сочинуваат сите регистрирани
активни и неактивни членови
Дамјан Николовски

УПРАВЕН ОДБОР

Фани Кузмановска
Претседател

Давид Стефановски
Член

Симона Тодоровска
Член

НАДЗОРЕН ОДБОР

Цветанка Кузмановска
Претседател

Сливана Вучевска
Член
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Бодин Попов
Член

Нашите соработници

во 2019 година

Проф. д-р. Орхидеја Шурбановска
Експерт по психологија

Фани Кузмановска
Експерт по правни науки

Гордана Андоновска
Експерт за дислексија

Проф. Др. Александра Каровска Ристовска
Дефектолог

Катерина Николовска
Експерт за дислексија

Сања Наумовска – Родител

Д-р.с-ц. Силвана Филипова – Логопед

Кристина Ана Мудриниќ
Експерт за дислексија

Д-р. Мирјана Јовановска Стојановска
Психолог

Проф. др. Наташа Станојковска Трајковска
Дефектолог

Весна Цековска – Дефектолог

Проф.др. Татјана Стојановска Иванова
Социолог

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

|

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ДИСЛЕКСИЈА АЈНШТАЈН

Даница Ѓуревски
Експерт за дислексија

Славица Тасевска Николовска
Експерт за дислексија

Зденка Стаменова – Дефектолог
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Мерсиха Смаиловиќ – Обучувач

Д-р. Мира Јовановска – Логопед

Др. Стеван Несторов – дефектолог

Др. Виолета Несторов – дефектолог

Ана Попризова – обучувач

Домника Кардула – Обучувач

Мејрем Кајоли Туша
Одделенски наставник

Снежана Матовска - Обучувач

Стефан Петровски – Обучувач

Лиса Баута Шаќири – Обучувач
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Наде Молеровиќ
Мотивациски говорник

Марко Ферек – Обучувач

Билјана Божиновска – Родител

Сенада Сали – Обучувач

Сибел Имери – Обучувач

Проект: Современите технологии корист или зависност?
 Донатор : Европска комисија
 Износ на грант : 485.800 мкд
 Период на реализација: Ноември 2018 – Април 2020
Како дел од стратешката определба на Здружението Ајнштајн за подигнување на свеста за штетното
влијание во период од ноември 2018 година се до април 2020 година организацијата работи на проектот
насловен “Современата технологија корист или зависност?” Идејата за спроведување на овој проект
произлезе од влијанието на брзо напредната технологија врз развојот на децата кое бележи големи
нарушувања во однос на когнитивните, комуникациските, социјалните функции, моторната активност и
однесувањето на детето. Последиците од овие нарушувања се согледуваат во здравствениот,
образовниот систем, аутистичен спектар нарушувања, дислексија, доцнење во развојот, задоцнет говор,
анксиозност, депресија и нарушување на сонот. А токму свеста кај населението за штетните последици од
современите технологии врз развојот на децата е на многу ниско ниво. Од таму произлегува и целта на
самиот проект односно подигнување на свеста кај населението во однос на ова прашање преку креирање
на првиот веб портал www.sovremenitehnologii.mk наменет за влијанието на технологиите врз развојот
надецата.

За остварување на целта на проектот Здружението активно спроведува онлајн кампања преку фејсбук фан
страната Хоп Хоп-Остави телефон и лаптоп и инстаграм профилот на иницијативната ostavitelefonilaptop.
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Како дел од проектот во 2019 година беа креирани над 100 веб содржини преку кои ја подигнуваме свеста
кај населението за влијанието од прекумерното користење на технологиите кај децата и општеството во
целина. Покрај проектниот тим во проектот како екстерен соработник е вклучена новинарката Сања
Наумовска која е задолжена за креирање на 4 истражувачи стории на спомената тема. Во текот на 2029
година во проектот беа вклучени и голем број на експерти меѓу кои:

2



Логопед д-р. сци. Силвана Филипова – Директорка на Завод за рехабилитација на слух говор и глас
Скопје



Психолог м-р Ивана Хаџиванова - НЕОКОРТЕКС – Центар за психотерапија, психодијагностика,
тренинг и едукација.



Психијатар проф. д-р. Славица Арсова – Универзитетска клиника за психијатрија



Социолог проф. д-р. Татјана Стојанова Иванова – Институт за социологија при УКИМ



Клинички невропсихолог
психологија КОГНИЦИЈА



М-р Бранка Бугариска – Директорка на издаваштво во Арс Ламина



Бојан Кордалов – Експерт за нови медиуми

м-р Тина Васков – Центар за невропсихологија, психотерапија и

Проект “Младинска информираност за дислексијата”
 Донатор: Европска унија
 Износ на грант: 390.500 мкд
 Период на реализација: Декември 2019 – Мај 2020
“Младинска информираност за дислексијата” како проект се уште е во тек и цели кон обучување на млади
лица, студенти за препознавање на дислексијата, методите за нејзина корекција и ефектите кои таа ги
има врз психичкото здравје. Во овој проект вклучени се релевантните институции кои се задолжени за
креирање на образовните политики и исто така вклучени во процесот на креирање на инклузивно
општество за лицата со дислексија. Во тек се организирања на тренинзи кои што се со цел да се изградат
капацитетите кај младите за препознавање и разбирање на дислексијата.

Преку активностите предвидени за овој проект се цели кон подигнување на јавната свест за состојбата
дислексија, да се постапи кон десиминација на стекнатото знаење на младите лица за потешкотиите при
учење, како и кон активно ангажирање на институциите во процесот на создавање на инклузивно
општество на лицата со дислексија. Преку зголемување на младинското учество низ еден ваков проект
здружението Ајнштајн цели кон тоа да се создаде простор каде што гласот на младите лица во Република
Северна Македонија ќе биде слушнат од страна на јавноста и институциите. Преку посетувањето на
интерактивни тренинзи младите лица, студенти ќе можат да ги зголемат нивните знаења и да креираат
активни кампањи кои што со своето мислење ќе допрат до засегнатите страни но и до целокупната
јавност.
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Проект “Право на говор не е право на говор на омраза”


Донатор: Фондација Отворено Општество Македонија



Изност на грант: 535.000 мкд



Период на реализација: Август 2018 – февруари 2019

Информираноста и обученоста на младите за техниките и методите за справување со Во текот на 2019
година проектниот тим заедно со селектираните тимови учесници на тренинзите како целна група која е
најмалку информирана за штетните последици од говорот на омраза ги одреди младите лица. Токму за
таа цел во соработка со учесниците во тренинг програмата на проектот се креираа неколку кампањи
насочени кон младата популација се со цел да се подигне свест за штетните влијанија од говорот на
омраза врз општеството. Како дел од спроведените кампањи беше поставен информативен штанд на
Филозофскиот Факултет Скопје каде што студентите имаа можност да се информираат за говорот на
омраза врз основ на ментална или телесна попреченост. Како заедничка активност на сите тимови во
проектот беше креиран и видео спотот “Кажи СТОП за говорот на омраза” во кој учествуваа едни од
најпознатите Македонски инфлуенсери.
Во месец февруари беше организирана и конференцијата “Заедно против говорот на омраза” Целта на
конференцијата беше подигнување на свеста за важноста од препознавање на говорот на омраза и
достапните правни механизми за справување со оваа појава.
Свои говори на конференцијата имаа:
Проф. д-р Татјана Стојановска Иванова – Институт за социологија при УКИМ “Социолошките аспекти на
говорот на омраза “
М-р. Иван Дургутов – Магистер по правни науки “Правните аспекти на говорот на омраза”
Стефан Петровски – Субверзивен фронт “Говорот на омраза врз маргинализираните категории на граѓани”
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Проект “Асистивна технологија за дислексија”


Донатор: Европска комисија



Партнери: Филозофски факултет, Emit Knowledge и Арс Ламина



Износ на грант: 344.000 мкд



Период на реализација: Октомври 2018 – Мај 2019

Во Октомври 2018 година се започна проектот “Асистивна
технологија за дислкексија” финансиски поддржан од
програмата за доделување грантови на проектот “Промени
за одржливост” финансиран од Европската Унија, а
спроведуван од Конект во партнерство со Фондација
Аполонија и Центарот за даночна политика. Носител на
проектот беше Здружението за дислексија АЈНШТАЈН, а
партнери беа Филозофскиот Факултет Скопје и компанијата
Emit Knowledge. При реализацијата на проектот како
дополнителен партнер во истиот се јави и издавачката куќа
Арс Ламина. Целта на овој проект беше да се овозможи
пристапна асистивна технологија за лицата со дислексија,
преку креирање на достапност за користење на првиот
кириличен фонтот “DyslexicFZF” и креирање на додавката “Бато” за пребарувачот “Google Chrome”.
За остварување на целата на проектот се пристапи кон спроведување на истражување на примерок од 38
испитаници кои имаат дислексија на возраст од 8 до 41 година за да се утврди ефикасноста фонтот
“Dyslexic FZF” и беше издадена публикацијата “Влијанието на фонтот DyslexicFZF врз способноста за
читање кај лицата со дислексија” чиј што автори беа проф. д-р. Александра Каровска Ристовска, м-р Маја
Филиповска и Дамјан Николовски. По спроведувањето на истражувањето и потврдувањето на
поставената хипотеза проектниот тим заедно со партнерите на проектот официјално го претставија
првиот кириличен фонт кој го олеснува читањето кај лицата со дислексија.
Фонтот Dyslexic FZF е базиран на латинскиот фонт Open Dyslexic и ги содржи главните карактеристики што
ги имаат поголемиот дел од фонтовите наменети за лицата со дислексија. Се работи за санс серифен фонт
во кој специфично се изработени сите букви од македонската азбука, нумеричките и интерпункциските
знаци. Главните карактеристики на фонтот се задебелувањето на основата на секој карактер, зголемената
димензија на карактерите и зголемен проред. Со оглед на тоа што постои нагласен сооднос помеѓу
задебелените и потенките делови, фонтот поседува поизразен контраст.
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ИТ компанијата Emit knowledge како еден од пратнерите на проектот ја креираше додавката “Бато”,
плагин за пребарувачот “Google Chrome” кој овозможува трансформирање на сите веб содржини во веб
содржини прилагодени за лицата со дислексија.
Целта на додавката “Бато” е да се подобрат следните аспекти:
•

Разбирање на прочитаното

Алатката овозможува форматирање на текстовите од веб страните со стандарден фонт во текстови со
фонтот DyslexicFZF со цел олеснување на читањето;
Покрај форматирањето на текстот алатката овозможува и менување на бојата на позадината на текстот
во бои кои овозможуваат полесно читање и можност за зумирање на текстот.
•

Поттикнување на независност

Преку алатката, без помош на професор/учител корисникот ќе може самостојно да го прочита текстот;
•

Едноставност при користење

Работи со повеќето содржини достапни на интернет и лесно се инсталира;
•

Бесплатна за користење

Алатка е бесплатна за преземање и достапна за сите оние на кои им е потребна;
Како завршна активност за овој проект беше
одржувањето на конференцијата “Асистивна
технологија за дислексија” каде што пред повеќе
од 90 учесници беше презентирана ново
креираната асистивна технологија за дислексија.
Како дел од конференцијата партнерот на
проектот Арс Ламина ги претстави првите
лектирни изданија на книги кои се прилагодени
за полесно читање на учениците со дислексија
насловени Лесно Читливи Лектири.
Со реализација на овој проект се започна процес
на остварување на дел од визијата на Ајнштајн
односно создавање на опшстество кое ќе има капацитет да ги исполни сите барања и потреби на лицата
со дислексија.
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Проект “Вклучи внимание”


Донатор: Европска Унија



Износ на грант: 605.500



Период на реализација: Јануари 2019 – Септември 2019

Влијанието на брзо напреднатата технологија врз развојот на децата бележи големи нарушувања во
однос на когнитивните, комуникациските, социјалните функции и моторната активност кај децата како и
кај нивното однесување. Последиците на сите овие нарушувања често се согледуваат во здраствениот и
образовниот систем преку доцнење во развојот, неразбирливиот говор, тешкотиите во учењето,
анксиозноста, депресијата и нарушувањата во спиењето. Токму затоа Здружението Ајнштајн во периодот
од Јануари до Септември 2019 година преку проектот “Вклучи внимание” работеше токму на оние
активности каде што сите горенаведени
проблематики успеа да ги намали.
Последиците од прекумерното користење
на современите технологии особено на
паметните
телефони
најчесто
се
согледуваат во училиштата. Основната цел
кон која што целеше тимот на Ајнштајн
беше да се подобрат когнитивните,
комуникациските и социјалните функции
кај учениците за време на училишните
часови, како и подбрување на нивната
фокусираност и внимание.
Преку спроведеното истражување за
утврдување на користењето на мобилните
телефони за време на училишните часови
се започна процес на дебата со општината
Карпош за донесување на одлука за
забрана на користењето на мобилните
телефони за време на училишните часови.
Проектниот тим на Ајнштајн истиот период
започна со изработка на организатори за
складирање на мобилните телефони каде
што беа поставени видно во секоја
училница од предметната настава во сите
основни училишта на територија на Општина Карпош. Организаторите се со уникатен дизајн и за секој
ученик следува посебен “простор” џеб, за својот мобилен телефон според соодветниот број во дневник
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кој што при влегувањето на час секој ученик својот мобилен телефон треба да го остави во соодвенито
простор се до завршувањето на училишниот час.
Проектниот тим како активност имаше и организирање на панел дискусии во секое од таргетираните
основни училишта на општина Карпош со цел информирање и едукација на родителите кои се штетните
последици од прекумерното користење на современата технологија. При самите панел дискусии се разви
плодна дебата со родителите во однос здравјето на нивните деца и нивната согласност за креирање на
организатори поставени во училниците. Како завршна активност на овој проект беше организирањето на
јавна трибина која што се одржа во Public Room за штетното влијание од современите технологии врз
развојот на децата. На самата трибина учествуваа експерти од областа на психологијата, специјалната
едукација и рехабилитација, педагогијата, логопедијата, ИТ технологиите, социологијата и образовните
политики кои што зборуваа за влијанието на технологиите каде што јавно ги поставија своите ставови за
или против технологијата. Свое учество на трибината земаа и градоначалникот на Општина Карпош
Стефан Богоев и сопругата на Претседателот на Република Северна Македонија проф. др. Елизабета
Ѓорѓиевска кои ја дадоа својата поддршка во намалување на зависноста кај децата од современите
технологии.
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Проект “Младите против говорот на омраза”
•

Донатор: Агенција за млади и спорт

•

Износ на грант: 430.000

•

Период на реализација: Јануари 2019 – мај 2019

Проектот “Младите против говорот на омраза” се спроведуваше во рамки на стратешката определба на
организацијата за млади и младински ангажман. Проектниот тим на здружението Ајнштајн спроведе осум
тренинзи кои беа поделени во 4 модули на тема говор на омраза. Ингормираноста и обученоста на
младите за техниките и методите за справување со говорот на омраза е на ниско ниво. Пораката на
омраза може да стигне до милиони луѓе преку мрежа, произведувајќи чувство на загрозеност. На сите
тренинзи свое учество заземаа обучувачи стручни во областа на ширењето говор на омраза од различен
вид. Секој од 4-те модули опфаќаше по еден тренинг за говор на омраза врз различни основи.

За квалитетно постигнување на младинскиот
ангажман главна улога имаа младите лица кои
активно учествуваа на сите тренинзи за
препознавање и справување со говорот на омраза
при тоа што беа формирани 4 тима од избраните
млади учесници кои активно учествуваа во работата
на развивање и имплементирање на онлајн
кампањи за подигнување на јавната свест за
штетноста и последиците од говорот на омраза.
Здружението Ајнштајн како завршна активност ја
организираше конференцијата “Младите ЗАЕДНО
против говорот на омраза” каде што свои предавања имаа: М-р Лилјана Пецова Илиевска –Програмски
директор во центарот за интернет, развој и добро управување која што говореше на тема
распространетоста на говорот на омраза низ социјалните медиуми, потоа свој говор зазеде и Кристина
Бојчевска – Активист и студент на политичките науки која што зборуваше на тема говор на омраза,
дискриминација и дела од омраза, како проектен координатор на проектот “Младите против говорот на
омраза” говореше и Јана Димитриевска каде што ги презентираше проектните резултати, Стефан
Петровски – Проектен координатор во Субверзивен фронт зборуваше за своето искуство како обучувач во
рамките на тренинг програмата на проектот.
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Проект: “Мрежа за спречување на одлив на мозоци”


Апликант: Здружението Лидери за едукација, активизам и развој ЛЕАД



Партнери: Здружение за дислексија АЈНШТАЈН, Скопје; Центар за младински активизам ЦМА
КРИК, Скопје; Центар за мултидисциплинарен развој ЦМР Процес Скопје; Здружение
Младински сојуз Крушево; Асоцијација за едукација Младиинфо Интернационал, Скопје; и
Здружение на граѓани Младите можат, Скопје



Износ на грант: 14.951 усд



Период на реализација: Јануари 2019 – мај 2019

Иселувањето на млади и на високо образовниот кадар од С. Македонија е еден од најголемите
предизвици на земјата во последните 15 години. Последните проценки говорат дека 22% од вкупната
популација на земјата се има отселено.
Од друга страна дури 77% од младите во С. Македонија имаат желба да се
отселат според последното истражување на Центарот за истражување и
креирање политики. Токму ова беа дел од главните причини да се формира
неформалната мрежа за спречување на одлив на мозоци составена од 7
граѓански организации на кои преку апликантот Здружението ЛЕАД им беше
доделен грант во рамки на повикот на Фондацијата Отворено општество
Македонија за заеднички акции за анализа, мониторинг и застапување врзани
за креирање и/или реализација на студентски и младински политики. Главната
цел на проектот и воедно на самата мрежа е креирање поддржувачка средина за самореализација на
младите од Северна Македонија и задржување на нивниот потенцијал во земјата.
Како дел од проектот се спроведуваа; анализа и мониторинг на досегашната имплементацијата на
„Националната Стратегија за вмрежување и соработка со високо образовани и стручни кадри 2013 –
2020“; консултативен процес со сите засегнати страна за генерирање препораки, политики и мерки за
намалување на одливот на млади и висококвалитетни кадри од земјата и кампања за подигнување на
јавната свест за одливот на мозоци. Во текот на месец ноември беше организирана јавната дискусија
“Повратна, или карта во еден правец?”
На настанот свое обраќање имаа:
- Дарко Каевски, директор на Агенцијата за млади и спорт
- Никола Шалваринов, директорот на Агенцијата за иселеништво
- Дамир Незири, претставник на Вестминстер фондација за демократија
- Сафет Незири, Министерство за образование и наука
кои ги споделија информациите за тоа како државата се справува со ова прашање, но и за практиките
на земјите во регионот.
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Награда за младинско учество

 Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско учество
 Вредност на наградата: 3.000 УСД
Во текот на месец септември се одржа доделувањето на наградите за младинско учество за 2018 година
од страна на проектот за граѓанско учество на УСАИД. Здружението за дислексија Ајнштајн беше една од
трите организации кои ја добија оваа награда, благодарение на сите заложби и иницијативи кои ги
преземавме како организација во изминатата година.

Со доделувањето на наградата Здружението Ајнштајн доби неповратни средства во износ од 3.000
американски долари кои ги искористи за градење на капацитетите на самата организација.
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Семинар “Современи методи и алатки при работа со ученици со
дислексија и дискалкулија”


Број на учесници: 150



Период на реализација: октомври – декември 2019

Како дел од стратешката определба на здружението за креирање на инклуизвни образовани услови за
учениците со потешкотии во учењето во текот на месец ноември беа организирани првите два
практични семинари насловени “Современи методи и алатки при работа со ученици со дислексија и
дискалкулија” во соработка со Центарот за потешкотии во учењето Дислексико. На семинарите 150
учесници имааа можност одблиску да се запознаат со принципите на Дејвисовата метода за корекција
на дислексија, дискалкулија, диспраксија, диграфија и АДХД преку примена на практични алатки за
ученици со дислексија и дискалкулија.
Семинарите беа поделни во два дела и тоа:
Практични алатки за помош на деца со
дискалкулија
👉

Вовед во дискалкулија

👉

Како да ја препознаете дискалкулијата

👉
Практични вежби за помош на деца со
дискалкулија
👉

Основни математички симболи

👉

Основни математички операции

👉

Совладување на таблица за множење

👉

Декаден систем

Практични алатки за помош на деца со дислексија
👉

Краток вовед во дислексија

👉

Како да ја препознаете дислексијата

👉

Стратегии за работа во класот

👉

Практични вежби за помош на деца со дислексија

👉

Совладување на азбуката

👉

Ментални алатки за обезбедување на фокусираност

👉

Мотивација и одговорност

👉

Стратегии за читање за деца со дислексија
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Промоција на “Лесно читливи лектири”
Издавачката кука Арс Ламина денеска ја промовираше новата едиција „Лесно читливи лектири“, со 40 нови
лектирни изданија за основно образование прилагодени за учениците со дислексија. Издавачката кука „Арс
Ламина – публикации“, преку својот импринт „Либи“, ги објави новите лектири, кои се разликуваат од сите
претходни лектирни изданија на пазарот, пред се, по тоа што се лесно читливи за учениците, вклучително
за децата со дислексија. Изработени се според светските стандарди за дислексија, а вклучуваат и речник на
помалку познати зборови, како и активности за работа
на час. Станува збор за поголем дел од листата на
лектири за основно образование одобрени од
Министерството за образование и наука. Лектирите се
уредени со помош на специјален фонт и според светски
утврдени технички стандарди, истите се одобрени и
препорачани и од Здружението за дислексија
„Ајнштајн“ и од Филозофскиот факултет при УКИМ –
Скопје. На промоцијата на новата едиција „Лесно
читливи лектири“ свои говори имаа: - Бранка Бугариска
– Директорка на издаваштво во Арс Ламина - Проф. д-р
Јасмина Делчева-Диздаревик - Институт за педагогија при Филозофскиот факултет - Татјана Димовска - Арс
Ламина публикации - Дамјан Николовски – Претстедател на Здружението за дислексија АЈНШТАЈН
Изданијата вклучуваат и речници на помалку познати зборови, со цел учениците не само да го разберат во
целост делото, туку и да го прошируваат својот вокабулар. Лектирите вклучуваат и активности за работа на
часот, што ке бидат од помош не само за наставниците, туку и за самите ученици при подготовка за
обработка на лектирата. Во некои лектири се вклучени и поговори, особено за лектирни изданија што се
нови на листата од Министерството и првпат ке се обработуваат во наставата кај нас. Лесно читливите
изданија на лектири може да ги најдете во книжарниците на Литература.мк и целата продажна мрежа на
Арс Ламина.
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ЧЛЕНСТВО
Во текот на месец септември при одржување на редовната седница на управниот одбор на Здружението АЈНШТАЈН
едногласно беше донесена одлука за промени во однос на членувањето во Здружението. До 01.09.2019 бројот на
членови во Здружението изнесување 938 члена и чланарината беше бесплатна, согласно законот за здруженија и
фондации на нашата држава, највисок орган за одлучување и носење одлуки во една организација е собранието на
членови. Поради големиот број на членови беше отежната работата на организацијата и одржувањето на годишните
собранија. За таа цел управниот одбор одлучи да го редуцира членството и да воведе членарина за сите членови со што
би се намалил бројот на истите, а со тоа ке се олесни донесувањето на одлуки од страна на собранието на членови како
највисок орган. Здружението за дислексија АЈНШТАЈН одреди два вида на членство, односно поделба на активни и
неактивни членови.
Членовите, кои одлучија да бидат неактивни
членови на Здружението за дислексија
АЈНШТАЈН и понатаму редовно добиваат
известувања во однос на активностите кои ги
спроведува нашата организација, како и
известувања
и
покани
за
семинари,
работилници и конференции. Членарината за
неактивните членови изнесува 600 денари на
годишно ниво.
Членовите, кои одлучија да бидат активни
членови на Здружението за дислексија
АЈНШТАЈН добија своја персонална, членска
картичка и ги уживаат дел следните
поволности:
10% попуст во сите книжарници на
ТРИМАКС, секој последен петок во месецот.
10% попуст секој ден на сите лесно читливи
изданија на лектири од издавачката кука Арс
Ламина во книжарниците на Литература.
- 10% попуст на сите третмани за корекција на дислексија, дискалкулија, дисграфија и АДХД во Првиот центар за
дислексија.
-

20% попуст на сите семинари, работилници и конференции кои ги организира нашето здружение

- Приоритет при пријава за учество на сите семинари, работилници, конференции и настани кои ги организира
нашето Здружение.
Членарината за активните членови изнесува 1.200 денари на годишно ниво.
Во текот на 2019 година Здружението се стекна со 22 активни и 1 неактивен член.
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Октомври месец за подигнување на јавната свест за
дислексијата
Здружението Ајнштајн традиционално секоја
година го одбележува светскиот месец за
подигнување на јавната свест за дислексијата
преку различни кампањи и активност, меѓу
позначајните во текот на 2019 година би ги
издвоиле
заедничката
кампања
со
Претседателот на република Северна
Македонија Г-дин Стево Пендаровски, кој во
јавно обраќање до нацијата ја даде својата
поддршка кон создавање на инклузивно
општество за лицата со дислексија.

Здружението во текот на целиот месец спроведуваше и активна онлајн кампања преку која што се
едуцираше населението на нашата држава за дислексијата како специфична состојба која предизвикува
потешкотии во учењето.
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