ESIPP Project- покана за прес
Скопје, 27 октомври 2017

Позитивно родителство да ги поттикне родителите на
децата со аутизам во Македонија
Новинарите и другите заинтересирани се поканети на еднодневната
конференција под наслов: "Помош и поддрпка на родителите кои имаат деца
со аутизам# што ќе се одржи во рамките на европскиот проект: "Еднаквост и
социјална инклузија преку позитивно родителство# (ESIPP).
Конференција: "Помош и поддршка на родителите на деца со аутизам#
Датум:
Среда, 1 ноември 2017 година
Време:
од 09:00 часот до 16:15 часот
Место:
Музеј на македонската борба, Скопје, Македонија
Press контакт: проф. д-р Владимир Трајковски + 38975725951
Cristina Fernández + 32487217149
Повеќе од 120 родители, креатори на политики, стручњаци, универзитетски професори
и други засегнати страни се регистрирани за да дознаат повеќе за образованието за
родителите на децата со аутизам во Македонија, Хрватска и Кипар и Програмата за
образование на родители на ESIPP, развиена во соработка со партнери од Европа.
Настанот е организиран од Македонското научно здружение за аутизам (МНЗА)
www.mssa.org.mk.
Позадина
Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство (ESIPP) проектот кој се
фокусира на нудење на едукација и обука за родителите на децата со аутизам. Во
периодот од септември 2015 до август 2018 година, проектот е финансиран од
Програмата Еразмус + на Европската комисија.
Аутизмот е невроразвојна состојба, која се карактеризира со тешкотии во социјалната
комуникација и социјалната интеракција, како и ограничено и повторувачко
однесување и интереси. Има околу 5 милиони луѓе во аутистичкиот спектар во Европа околу 1 на секои 100 луѓе - кои секојдневно влијаат врз животот на повеќе од 20
милиони луѓе.
За повеќе информации:
Сите заинтересирани за учество или покривање на настанот можат да се пријават на:
Е-пошта: vladotra@fzf.ukim.edu.mk
Деталната програма е приложена во е-поштата што ја добивте.
ESIPP контакти:
Веб страница: www.esipp.eu
Е- пошта: info@esipp.eu
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