Профил на
организација
Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје
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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. Ние постоиме со цел да помогнеме на илјадници лица кои се
соочуваат со проблемот дислексија и истата да ја актуелизираме во нашата држава.

Програмски области на организацијата
Здружението АЈНШТАЈН своите стратешки цели ги реализира низ шест програмски
области:
1.

Програма за унапредување на образовните услови за лицата со потешкотии
во учењето

2.

Програма за развивање на јавната свест за состојбите кои предизвикуваат
потешкотии во учењето

3.

Програма за подигнување и јакнење на јавната свест за штетното влијание од
прекумерното користење на современите технологии

4.

Програма за млади и младински активизам

5.

Програма против булинг

6.

Програма за институционално јакнење на организацијата

Да создадеме еднакви можности за сите граѓани на
нашата држава!
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ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ
ОСНОВАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО :
Славица Тасевска Николовска
Орхидеја Шурбановска
Павлина Димоска
Лидија Кировска
Билјана Младеновиќ

ПРЕТСЕДАТЕЛ:
Дамјан Николовски

УПРАВЕН ОДБОР:
Марија Анчевска – Претседател
Давид Стефановски – Член
Симона Тодоровска – Член

НАДЗОРЕН ОДБОР
Силвана Вучевска – Претседател
Дарја Николовска – Член
Бодин Попов – Член

СОБАРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО:

Собранието го сочинуваат сите регистрирани активни и неактивни членови.
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ПОРТФОЛИО НА ПРОЕКТИ;
Име на проектот

Донатор

Цел на проектот

Град Скопје

Подобрување и олеснување на
процесот на образование на
средношколците со дислексија
подобрување на нивните
академски перформанси

Фокус на дислексија

УСАИД

Ефективно вмрежување на
граѓански организации по иста или
слична дејност за промена на
досегашните образовни политики,
методи и општествени навики за
учениците со потешкотии во
учењето

Мониторинг на акциски
план за образование на
Општина Центар

Фондација
отворено
општество
Македонија

Утврдување на степенот на
успешност во спроведување на
акцискиот план за развој на
образованието во Општина
Центар

Град Скопје

Да се детектира степенот на
застапеност на дислексијата кај
учениците од СУГС “Панче
Арсовски” , СУГС “Шаип Јусуф” и
СУГС “Горги Димитров”,

Знаете ли што е
дислексија? Vol.2

Град Скопје

Да се детектира степенот на
застапеност на дислексијата кај
учениците од С.У.Г.С Јосип Броз
Тито, С.У.Г.С Орце Николов и
С.У.Г.С Марија Кири Склодовска

Криенка Vs. Таблет

Фондација
отворено
општество
Македонија

Подобрување на когнитивни,
комуникациски, социјални функции
и подобрување на моторната
активност кај децата.

УСАИД

Подигнување на свеста и
едукација на 800 средношколци за
предностите и недостатоците кои
произлегуваат од состојбите кои
предизвикуваат потешкотии во
учењето

Не сум чуден само имам
дислексија!

Европска унија

Да се даде придонес кон
овозможувачка околина за
квалитетно истражувачко
новинарство и зајакнување на
соработката меѓу медиумите и
граѓанските организации за
зголемување на нивното влијание
врз јавните политики и процесот
на донесување одлуки поврзани
со дислексијата

Инклузивни образовни
политики за учениците
со дислексија

Фондација
отворено

Информирање и оспособување на
стручните служби од 65 основни
училишта од територијата на Град

Знаете ли што е
дислексија?

Дислексијата е друг збор
за дарба

Инфо ѕид за дислексија

Година

05.2015
10.2015

06.2015
06.2016

09.2016
12.2016

08.2016
11.2016

08.2017
11.2017

08.2017
12.2017

06.2017
02.2018

01.2018
03.2018

10.2017
03.2018

Буџет

1.200 €

29.783 $

3.000 $

1.200 €

1.000 €

4.785 $

14.988 $

3.000 €

5.952 $
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општество
Македонија

Скопје за состојбата дислексија со
цел правилен третман на
учениците кои се соочуваат со
истата.

Фондација
отворено
општество
Македонија

Граѓаните да добијат
транспарентни информации за
третманот на дислексијата

Знаете ли што е
дислексија? Vol.3

Град Скопје

Да се детектира степенот на
засстапеност на дислексијата кај
учениците од СУГС Михајло
Пупин, СУГС Васил Антевски Дрен
и СУГС Владо Тасевски, СУГС
Раде Јовчевски Корчагин и СУГС
Димитар Влахов

Правото на говор не е
право на говор на
омраза

Фондација
отворено
општество
Македонија

Подигнување на јавната свест за
говорот на омраза преку
младински ангажман и обучување
на 20 млади лица за
идентификување на различни
типови на говор на омраза

Асистивна технологија
за дислексија

Европска унија

Овозможување на пристапна
асистивна технологија за лицата
со дислексија

Европска унија

Подигнување на јавната свест за
штетното влијание од
прекумерното користење на
современите технологии врз
развојот на децата

Вклучи внимание

Европска унија

Подобрување на когнитивните,
комуникациските и социјалните
функции и зголемена
фокусираност и внимание на
учениците за време на
училишните часови.

Младите против говорот
на омраза

Агенција за
млади и спорт

Подигнување на јавната свест за
говорот на омраза преку
младински ангажман

01.2019

Мрежа за спречување на
одлив на мозоци

Фондација
отворено
општество
Македонија

Спречување на одливот на млади
мозоци

09.2019

Младинска
информираност за
дислексија

Европска унија

Градење на капацитети кај
младите за препознавање и
разбирање на дислексијата.

12.2019

Агенција за
млади и спорт

Превенција на врсничкото
насилство помеѓу учениците и
едукација на младите за начините
и алатките за превенција на
врсничко насилство

Транспарентни
информации за
дислексијата

Современите
технологии зависност
или корист?

Кажи НЕ на врсничкото
насилството

06.2018
10.2018

09.2018
11.2028

08.2018
03.2019

10.2018
05.2019

11.2018
04.2020

01.2019
09.2019

05.2019

03.2020

05.2020

09.2020
02.2021

5.435 $

1.500 €

9.999 $

5.600 €

7.904 €

9.950 €

4.720 €

14.951 $

6.350 €

4.390 €
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ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ;
Година

Наслов

Автори

Извештај од истражување за застапеност
на дислексијата помеѓу средношколците од
С.У.Г.С Лазар Танев и С.У.Г.С Здравко
Цветковски

2015

Дамјан Николовски, Марија
Анчевска

Прирачник за наставници за
идентификација на учениците со дислексија
– Фокус на дислексија

2015

Славица Тасевска Николовска

Извештај од истражување за застапеност
на дислексијата помеѓу средношколците од
С.У.Г.С Панче Арсовски, С.У.Г.С Георги
Димитров и С.У.Г.С Шаип Јусуф

2016

Дамјан Николовски

Извештај за спроведено истражување
“Фокус на Дислексија”

2016

Тиана Ивановска, Сузана Арсовска,
Марија Давчева и Дамјан
Николовски

Извештај од истражување за застапеност
на дислексијата помеѓу средношколците од
С.У.Г.С Јосип Броз Тито, С.У.Г.С Орце
Николов и С.У.Г.С Марија Кири Склодовска

2017

Мартин Трајановски и Јана
Димитиревска

Мониторинг на акцискиот план за развој на
образованието во Општина Центар

2016

Дамјан Николовски и Марија
Анчевска

Прирачник за идентификација и поддршка
на учениците со дислексија

2017

Славица Тасевска и Дамјан
Николовски

Дислексијата (не)препознаена од
институциите

2018

Дамјан Николовски, Сања
Наумовска и Јана Димитриевска

Извештај од истражување за застапеност
на дислексијата помеѓу средношколците од
СУГС Михајло Пупин, СУГС Васил Антевски
Дрен и СУГС Владо Тасевски, СУГС Раде
Јовчевски Корчагин и СУГС Димитар
Влахов

2018

Дарја Николовска и Јана
Димитириевска

Извештај од истражување за застапеност
на дислексијата помеѓу средношколците во
Република Македонија

2018

Дамјан Николовски и Орхидеја
Шурбановска

Дали Македонското општество е
подготвено да се справи со потребите на
лицата со дислексија?

2018

Дамјан Николовски

2019

Фани Кузмановска

2019

Александра Каровска Ристовска,
Маја Филиповска и Дамјан
Николовски

СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО ОДНОС
НА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА
РАСПОЛОЖЛИВИ ПРАВНИ МЕХАНИЗМИ
ЗА ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА
Како фонтот DyslexicFZF влијае врз
читањето кај учениците со дислексија

