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На 23 и 24 мај 2014 година во Стара Школа,
Мирковец (општина Св. Криж, Зачретје, Р. Хрватска) беше одржан меѓународен симпозиум
на тема Современи медицински ставови за
трисомија 21 и аутизам во организација на
здружението Трисомија 21 од Загреб, a под
покровителство на Претседателот на Р. Хрватска, Министерствата за здравство и социјална
политика и градоначалникот на Крапинско-загорската општина.
Одржувањето на симпозиумот е резултат на
долгогодишното искуство во работата со лица
со Down-синдром и нивните родители, а со
цел зголемување на нивото на свесноста и
знаењата кои ќе придонесат за поквалитетен и
поздрав начин на живот на лицата со Downсиндром.
На симпозиумот учествуваа голем број меѓународно признати стручни лица и родители на
деца со Down-синдром.
Првиот ден на симпозиумот изобилуваше со
голем број интересни и актуелни теми. Проф.
д-р Драженка Блажи од Р. Хрватска зборуваше
за раната комуникација кај децата со Downсиндром и аутизам - сличности и разлики,
можности и ограничувања; проф. д-р Владимир Груден имаше одлична презентација на
тема Автоген тренинг; доц. д-р Луца Ловречиќ
од Словенија ги запозна присутните со најновите пристапи и технологии во генетското
дијагностицирање на трисомија 21 и аутизам.

On 23 and 24 May 2014 in Old School,
Mirkovec (municipality St. Krizh, Zacretje,
Croatia) an international symposium on
"Modern medical views on trisomy 21 and
autism" was held. It was organized by the
association "Trisomy 21" from Zagreb, under
the auspices of the President of the Republic of
Croatia, the Ministry of Health and Social
Affairs and the Mayor of the municipality
Krapinsko-Zagorska.
The symposium is a result of many years of
experience working with children with Down
syndrome and their parents in order to increase
the level of awareness and knowledge that will
contribute to better and healthier way of life of
people with Down syndrome.
The symposium was attended by a number of
internationally recognized professionals and
parents of children with Down syndrome.
The first day of the symposium there were a
number of interesting and relevant topics. Prof.
Dr. Drazenka Blazi from the Republic of
Croatia talked about early communication of
children with Down syndrome and autism similarities and differences, opportunities and
constraints; Prof. Dr. Vladimir Gruden had an
excellent presentation on "autogenous training";
Doc. Dr. Lovrecic from Slovenia informed
about the latest approaches and technologies in
the genetic diagnosis of trisomy 21 and autism.
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Голем интерес и внимание кај присутните на
симпозиумот предизвика предавањето на
претставниците од Македонија: проф. д-р
Владимир Трајковски, кој ги презентираше
најновите научни сознанија за поврзаноста
меѓу Down-синдромот и аутизмот, додека
окупациониот терапевт Стојан Андонов преку работилница практично ги запозна учесниците со начинот на примена на арт-терапијата.
Вториот ден од симпозиумот м-р Емилија
Георгиева ја презентираше темата Адаптација и мобилност на семејствата со деца со
Down-синдром, а дипломираниот дефектолог
Николче Нешевски имаше краток осврт за
вклучувањето на децата со Down-синдром
во образовниот систем во Р. Македонија.
Примената на Конвенцијата за правата на
лица со попреченост во Германија беше
претставена од страна на Wiebke Majoor
Sozpad, социјален работник од Германија.
Голема доза на емоции кај присутните предизвикаа излагањата на г-ѓа Хелена Меловник-Зрињски, извршен директор на здружението Трисомија 21 и г-ѓа Даниела Рац-Колариќ, потпретседател на здружението Трисомија 21, кои ги изнесоа своите животни приказни и секојдневните искуства со дете со
Down-синдром. Во рамките на симпозиумот
беше одржана и работилница наменета за родителите на деца со Down-синдром и аутизам
Супортативна група за родители – перцепција на квалитетот на животот на родителите и начин на соочување со стресот.
Одржувањето на симпозиумот овозможи запознавање со најновите научни достигнувања од различни области кои ја третираат
проблематиката на Down-синдромот и аутизмот, како и стекнување на нови практични искуства и пристапи во работата со овие
лица, со крајна цел подобрување на севкупното функционирање на лицата со Downсиндром и аутизам и нивните семејства.
Оттука се наметна и потребата за одржување
на континуитет во организирањето на научни собири од ваков тип.
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The presentation of the Macedonian representatives caused big interest and attention:
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski presented the
latest scientific findings on the relation between
Down syndrome and autism, while the
occupational therapist Stojan Andonov, through
practical workshop, introduced the participants
with the manner of application of Art Therapy.
The second day of the symposium MA Emilija
Georgieva presented "Adaptation and mobility
of families with children with Down syndrome"
and the educator Nikolce Nesevski had a brief
overview of the inclusion of children with
Down syndrome in the educational system in
the Republic of Macedonia. The application of
the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities in Germany was presented by
Wiebke Majoor Sozpad, a social worker from
Germany.
The presentations of Mrs. Helena Melovnik
Zrinjski, executive director of the association
"Trisomy 21" and Mrs. Daniela Raj-Kolaric vice president of the association "Trisomy 21"
who gave their life stories and everyday
experiences with a child with Down syndrome
caused a lot of emotion in the audience. During
the symposium a workshop "Support group for
parents-perception of quality of life of parents
and ways of dealing with stress" was held. It
was designed for parents of children with Down
syndrome and autism.
The symposium allowed introduction of the
latest scientific achievements in various fields
that deal with the Down syndrome and autism,
as well as gaining new experiences and
practical approaches to working with these
people, with the ultimate aim of improving the
overall functioning of individuals with Down
syndrome and autism and their families. The
symposium imposed the need to maintain
continuity in the organization of scientific
meetings of this kind.
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