
ИМЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Скратено име Целосен назив Адреса
Лице за контакт и 

позиција
e-меил Веб-страница

Главна целна група 

(според типот на 

попреченост)

Краток опис на организацијата

Отворете ги 

прозорците (ОП)

Здружение за 

промовирање на 

пристапот до нови 

технологии за лицата со 

попреченост „Отворете ги 

прозорците“

Бул. Партизански oдреди 

62-2/29, Скопје

Владимир 

Лазовски, извршен 

директор

contact@openthewindows.org

vladimir.lazovski@openthewindows.org
www.openthewindows.org Лица со попреченост

Организацијата е целосно посветена на 

промовирање на асистивната технологија, т.е. 

овозможување пристап за лица со попреченост 

до компјутери и интернет. 

Ја воведува асистивната технологија во 

редовното образование.

Нуди директни услуги за деца и лица со 

попреченост со примена на асистивната 

технологија. 

МС-Мобилноста 

предизвик

МС - Мобилноста 

предизвик

Ул. Радишанска 107, 

Скопје

Јагода Ристески

извршен директор
mobilitychallenge@hotmail.com

www.mobilitychallenge.weebly.co

m
Лица со попреченост

Застапување за подобрување на животот на 

лицата со попреченост, особено на жените со 

попреченост. Правата на лицата со попреченост 

се во фокусот на организацијата.

Фондација „Аполонија“
Фондација „Аполонија“ - 

Гевгелија

Ул. Гевгелиски 

Партизански oдреди бр.1, 

Гевгелија

Снежана 

Сарамандова

проект менаџер

fondacija@apollonia.com.mk
www.apolloniafoundation.org/socia

linclusion.mk
Лица со попреченост

Фондацијата промовира и поддржува активности 

во културата, образованието, спортот, 

здравството, социјалната заштита, екологија и 

др. 

Со поддршка од волонтери се организираат 

разни рекреативни, социјални и други активности 

кои вклучуваат деца со и без попреченост.

Ластовица

Асоцијација за правата на 

деца и младинци со 

посебни потреби 

„Ластовица“

Бул.„Јане Сандански“ 35 - 

5/1, Скопје

Роберта 

Митревска

претседател 

nvolastovica@yahoo.com http://lastovica.org.mk/en/ Лица со попреченост

Организира индивидуална и групна работа на 

лица со попреченост. Нуди поддршка на 

родители од страна на разни стручни профили.

Илинден

Хуманитарно здружение 

на граѓани и лица со 

хендикеп „Илинден“

Ул. 9 бр. Н. Илинден, 

Скопје

Христина 

Јосимовска

претседател

humani_ilinden@yahoo.com Лица со попреченост
Oрганизира хуманитарни настани за лица со 

посебни потреби.

Сојуз на дефактолози 
Сојуз на дефактолози на 

Република Македонијa

ДХО „Даре Џамбаз“

Ул. 11 октомври 42А, 

Скопје

Горан Петрушев

претседател
info@sojuznadefektolozi.org

http://sojuznadefektolozi.org/websi

te/

Стручните профили кои 

што работат на полето 

на попреченост 

(Дефектолози)

Професионална организација. 

Поттикнува заеднички акции на дефектолози, 

логопеди, специјални (социјални) педагози кои 

работат со лицата со попреченост, како и на 

самите лица со попреченост, нивните родители 

или старатели, за прашања од заеднички 

интерес.

ВО МОЈОТ СВЕТ

Здружение на граѓани за 

третман на лица со 

Аутизам, АДХД и 

Аспергеров синдром ВО 

МОЈОТ СВЕТ 

Бул. Илинден 60/2, Скопје

Златко 

Стојановски

претседател

contact@vomojotsvet.org.mk http://www.vomojotsvet.org.mk/

Лица со аутизам 

(аутистичен спектар на 

нарушувањата)

Промовира подобри стандарди и вклучување на 

лицата со попреченост, во прв ред на лицата со 

аутистичен спектар на нарушувањата.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
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РЦПЛИП ПОРАКА

Републичкиот центар за 

поддршка на лица со 

интелектуална 

попреченост – ПОРАКА 

Ул. Орце Николов бр. 122, 

Скопје

Чедомир 

Трајковски

претседател

poraka@t-home.mk

poraka@mol.com.mk

vlado@poraka.org.mk

http://poraka.org.mk/
Лица со интелектуална 

попреченост

Ги застапува правата на лицата со 

интелектуална попреченост. Нуди информации и 

поддршка на родители на семејства на лица со 

интелектуална попреченост. Раководи со дневни 

центри за возрасни лица со интелектуална 

попреченост во Скопје и други градови низ 

Македонија.

ЦПЛИП - Порака - Прилеп

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост ПОРАКА - 

Прилеп

 Ул. Стеван Апостоловски 

бб, Прилеп

Раде Аљановски

претседател

https://www.facebook.com/poraka

prilep?fref=ts&ref=br_tf

Лица со интелектуална 

попреченост

Дружење, социјализација на лицата со 

интелектуална попреченост и да се вклопат во 

средината во која живеат.

ЦПЛИПП - Демир 

Хисар

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Демир Хисар

Ул. Маршал Тито бб, 

Демир Хисар

Љубе Димчевски

претседател
poraka_dhisar@t-home.mk

Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦПЛИПП - Кавадарци

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Кавадарци

Ул. Плоштад Маршал 

Тито бб, Кавадарци

Здравко Јаковлев

претседател
cplip_kav@yahoo.com

Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦПЛИПП - Гевгелија

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Гевгелија

Ул. Маршал Тито бб, 

Гевгелија

Кристинка 

Митовска

претседател

cplipporaka@yahoo.co
Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦПЛИПП - Виница

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Виница

Ул. Маршал Тито бр. 111, 

Виница

Благица 

Стоиловска

претседател

stoilovska.blagica@yahoo.com
Лица со интелектуална 

попреченост

Унапредување на правата на лица со 

интелектуална попреченост.

ЦПЛИПП - Струмица

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Струмица

Ул. „Крушевска 

Република“ бр. 21, 

Струмица

Соња Фачевска

претседател
sonja_poraka@yahoo.com

Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦПЛИПП - Штип

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Штип

Ул. Сутјевска бр.43б, 

Штип

Лилјана Крстевска

претседател
kliljana@yahoo.com

Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦПЛИПП - Крива 

Паланка

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Крива Паланка

Ул. Никола Тесла бб, 

Крива Паланка

Даниеле 

Јакимовска

претседател

Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.
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ЦПЛИПП - Делчево

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Делчево

Бул. Македонија бр. 29/13, 

Делчево

Реџеп Османов

претседател
osmanovr@yahoo.com

Лица со интелектуална 

попреченост

Унапредување на правата на лица со 

интелектуална попреченост.

ЦПЛИПП - Радовиш

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Радовиш

Ул. Маршал Тито бб, 

Радовиш

Катерина Митева

претседател
tatjanakostadinova@yahoo.com

Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦПЛИПП - Дебар

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Дебар

Ул. Лиман Каба бр.3, 

Дебар

Беким Аме

претседател

qendraepersonavemeaftesitekufizuar_p

oraka@hotmail.com

Лица со интелектуална 

попреченост

Откривање, поддршка за вработување и целосно 

вклопување во опшеството.

ЦПЛИПП - Битола

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА

Ул. Даме Груев бр.99, 

Битола

Слободан 

Велковски

претседател

v.cobce@gmail.com
Лица со интелектуална 

попреченост

Обезбедување помош и поддршка на лицата со 

интелектуална попреченост.

ЦПЛИПП - Куманово

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА

Бул. ЈНА бб, Куманово
Рената Падуревиќ

претседател

Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦЛИП - Порака - 

Тетово

Центар за лица со 

интелектуална 

попреченост - Порака

Ул. „180“бр.19/9, Тетово

Неделко 

Јаковчевски

претседател

n.jakovcevski@hotmail.com
Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦЛИПП - Велес

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

Ул. „Благој Ѓорев“ бр. 

70/10 1400 Велес

Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦЛИПП - Македонска 

Каменица

Центар за поддршка на 

лица со интелектуална 

попреченост - ПОРАКА - 

М. Каменица

Ул. „Каменичка“ бб - 

Општинска зграда 2304 М. 

Каменица

Лица со интелектуална 

попреченост

Социјализација на лицата со интелектуална 

попреченост и нивните родители.

ЦПЛМН - Порака - 

Неготино

Центар за помош на лица 

со ментален хендикеп - 

Порака Неготино

Ул.Киро Крстев бр.15, 

Неготино

Гордана 

Трајковска

претседател

gorda_traj@yahoo.com

negdailycentre@yahoo.com

http://www.porakanegotino.org.mk/

kontakt.html

Лица со интелектуална 

попреченост

Раководи со дневен центар за возрасни лица со 

интелектуална попреченост. Раководи со првите 

служби за домување во заедницата за лица со 

интелектуална попреченост во Скопје и Неготино.

ПОРАКА НАША

Здружение на Регионален 

центар за лица со 

интелектуалена 

попреченост  ПОРАКА 

НАША

Ул. Бајрам Шабани бб, 

Куманово

Благица 

Димитровска

претседател

poraka.ku1999@yahoo.com

poraka.nasa@yahoo.com
www.zduzenieporakanasa.org

Лица со интелектуална 

попреченост

Регионален  дневен центар за возрасни лица со 

интелектуална попреченост. Обезбедува грижа и 

третман на лицата со интелектуална попреченост 

како и остварување и заштита на нивните права.
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Порака Нова

Центар за подобрување 

на квалитетот на живот на 

лица со интелектуална 

попреченост и нивните 

фамилии Порака Нова 

Ул. Владо Малески бб, 

Струга

Соња Маџовска

претседател

poraka.struga@gmail.com

porakanova@yahoo.com
http://porakanova.blog.com/

Лица со интелектуална 

попреченост

Раководи со дневниот и рекреативниот центар со 

содржини кои се адаптирани на деца, млади и 

возрасни со  умерена и тешка интелектуална 

попреченост.

РХЦ
Регионален хендикеп 

центар

Ул.Стеван Апостоловски 

бб, Прилеп

Никола Димовски

претседател
rhcp@mail.com.mk http://www.fsrim.org.mk/ Лица со попреченост

Овозможување дружење и социјализадија на 

лицата со попреченост.

Down Syndrome Center 

(DSC)

Центар за Даунов 

синдром
Ул. Томе Томшиќ, Скопје

Ида Мантон

претседател
downsyndrome.mk@gmail.com www.downsyndrome.mk

Лица со интелектуална 

попреченост

Лoбира и ги застапува правата на лицата со 

Down синдром, нуди поддршка на семејствата со 

лицa со Down синдром.

Дајте ни крилја

Здружение на граѓани за 

лица со дисфункција, 

хендикеп, ретки болести и 

посебни потреби „Дајте 

ни крилја“ 

ул.Ѓорѓи Димитров бр.13 

Скопје

Ребека Јанковска 

Ристески

претседател

contact@dajtenikrilja.mk www.dajtenikrilja.mk Лица со попреченост

Организираат активности за лица со попреченост 

како терапевтско јавање и терапевтско пливање. 

Нудат поддршка на родителите преку 

информации, консултации и хуманитарна помош 

каде е потребна. Јавно ги промовираат 

можностите на лицата со попреченост и ретки 

болести.

СОЛЕМ

Здружение на граѓани за 

поддршка на лица со 

посебни потреби - 

СОЛЕМ

Бул. „Јане Сандански“ бр. 

116/3 - 16, Скопје

Искра Росо

извршен директор

info@solem.org.mk;

iskra.roso@gmail.com
www.solem.org..mk

Лица со интелектуална 

попреченост и 

комбинирани 

потешкотии

Организира креативни работилници за лица со 

интелектуална попреченост. Го промовира 

самозастапувањето на лицата со интелектуална 

попреченост.

МНЗА
Македонско научно 

здружение за аутизам

Бул. Гоце Делчев бр. 9а, 

Скопје

Владимир 

Трајковски

претседател

vladotra@fzf.ukim.edu.mк

president@mssa.org.mk
www.mssa.org.mk

Лица со аутизам 

(аутистичен спектар на 

нарушувањата)

Научни истражувања во полето на аутизам, како 

и градење на капацитетите на други преку 

организирање на семинари, работилници и друго.

СОМ 
Специјална Олимпијада 

Македонија

Ул.Ѓурчин Кокале бр.7, 

Скопје

Ана Петровска

директор
Ap2604@yahoo.comhttp://media.specialolympics.org/soi/files/resources/CountryProfiles/EuropeEurasia/FYRMacedonia_FactSheet.pdfЛица со попреченост

Организираат спортски тренинзи и натпревари за 

лица со интелектуална попреченост, како и 

учество на национални и меѓународни 

натпревари.

Марко Поло Експлорер

Здружение на родители 

на деца со аутизам - 

Марко Поло Екплорер

Владимир 

Стојановски

претседател

markopoloex@gmail.com

Лица со аутизам 

(аутистичен спектар на 

нарушувањата)

Подобрa идентификација на децата со аутизам и 

нивно вклучување во опшеството.

НССРМ

Национален сојуз на 

слепи на Република 

Македонија (НССРМ)

ул. „Костурски херои“ бр. 

46, Скопје

Жарко Селковски

претседател
mknssrm@gmail.com

http://nsiom.org.mk/SSRM_en.asp

x www.nssrm.org.mk

Лица со оштетување на 

видот

Сојузот се залага за остварување на сите 

човекови права на слепите лица.

ЗСЛ - Скопје
Здружение на слепи  лица 

- Скопје

Ул. „29 Ноември“ бр.46 

Скопје

Благица 

Петровска 

Претседател

zdruzenie.slov@yahoo.com
Лица со оштетување на 

видот

Сојузот се залага за остварување на сите 

човекови права на слепите лица.

ЗСЛ - Тетово
Здружение на слепи  лица 

- Тетово

Ул. Предраг Јанчевски бр. 

2, Тетово

Хамди Џемаил

претседател
Slepi.tetovo@hotmail.com

Лица со оштетување на 

видот

Пронаоѓање, едукација и вработување на лицата 

со оштетен вид.

ЗСЛ - Струмица
Здружение на слепи  лица 

- Струмица

Ул. Маршал Тито бр. 180, 

Струмица
Горане Мицев zdrnaslepistrumica@gmail.com

Лица со оштетување на 

видот
Социјализација на лицата со оштетен вид.

ЗСЛ - Битола
Здружение на слепи лица  

- Битола

Ул.Населба Карпош бб, 

Битола

Владе 

Димитровски

претседател

zdruzenienaslepibt@yahoo.com
Лица со оштетување на 

видот
Социјализација на лицата со оштетен вид.

ЗСЛ - Кочани
Здружение на слепи лица  

- Кочани

Ул. Гоце Делчев бб, 

Кочани

Круме Гогов

претседател
gordana.velkova58@yahoo.com

Лица со оштетување на 

видот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

mailto:poraka.struga@gmail.com
mailto:poraka.struga@gmail.com
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mailto:rhcp@mail.com.mk
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ЗСЛ - Гевгелија
Здружение на слепи лица - 

Гевгелија

Ул. Маршал Тито бб, 

Гевгелија

Љупка Ќосева 

претседател
zslgevgelija@yahoo.com

Лица со оштетување на 

видот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

ЗСЛ - Кичево
Здружение на слепи лица - 

Кичево

Ул. Јанко Михајловски бб, 

Кичево

Зулдеари Зенељ

претседател
neli223@yahoo.com

Лица со оштетување на 

видот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

ЗСЛ - Охрид
Здружение на слепи лица - 

Охрид

Ул. Туристичка 10/3, 

Охрид

Селим Џелад

претседател
zsloh@hotmail.com

Лица со оштетување на 

видот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

ЗСЛ - Велес
Здружение на слепи лица - 

Велес

Ул.„ Алексо Демниев 

бр.9“, Велес

Јадранка 

Лазаровска

претседател

pajdak@gmail.com
Лица со оштетување на 

видот

Откривање, зачленување и се што е потребно да 

се подобри животот на лицата со оштетен вид.

ЗСЛ - Куманово
Здружение на слепи лица - 

Куманово

ул. „Братство Единство“ 

бб, П. фах: 104, Куманово

Рагми Арифовски

претседател
zsl.kumanovo@hotmail.com

Лица со оштетување на 

видот

Откривање, едукација и вклучување на лицата со 

оштетен вид во секојндневниот живот.

ЗСЛ - Св. Николе
Здружение на слепи лица - 

Св. Николе

Ул."Велко Влаховиќ" 

бр.38, Свети Николе

Лица со оштетување на 

видот

Сојузот се залага за остварување на сите 

човекови права на слепите лица.

ЗСЛ - Штип
Здружение на слепи лица - 

Штип

ул. „Сутјеска“ бр. 43 б, П. 

фах: 152, Штип

Стојанче Костов 

Претседател
zsl-stip@yahoo.com

Лица со оштетување на 

видот

Сојузот се залага за остварување на сите 

човекови права на слепите лица.

ЗСЛ - Неготино
Здружение на слепи лица - 

Неготино

ул. „Маршал Тито“ бб, П. 

Фах 127, Неготино

Тони Караев 

Претседател
zdr.slepinegotino@gmail.com

Лица со оштетување на 

видот

Сојузот се залага за остварување на сите 

човекови права на слепите лица.

ЗСЛ - Кавадарци
Здружение на слепи лица - 

Кавадарци

ул. „7-ми Септември“ бб 

П. фах 186, Кавадарци

Султана Јошева 

Претседател
zsl.kavadarci@gmail.com

Лица со оштетување на 

видот

Сојузот се залага за остварување на сите 

човекови права на слепите лица.

ЗСЛ - Прилеп
Здружение на слепи лица - 

Прилеп

ул. „Стеван Апостолоски “ 

бб, Прилеп

Благој Мишовски 

Претседател
zsl_prilep@yahoo.com

Лица со оштетување на 

видот

Сојузот се залага за остварување на сите 

човекови права на слепите лица.

ЗСЛ - М. Брод
Здружение на слепи лица - 

М. Брод

Лица со оштетување на 

видот

Сојузот се залага за остварување на сите 

човекови права на слепите лица.

ЗСЛ - Струга
Здружение на слепи лица - 

Струга
Ул."ЈНА" бр.159, Струга Zsl_struga@yahoo.com

Лица со оштетување на 

видот

Сојузот се залага за остварување на сите 

човекови права на слепите лица.

НСГНМ

Национален сојуз на 

глуви и наглуви на 

Македонија (НСГНМ)

Ул. „11 Октомври„ 42а, 

Скопје

Никола Огненов

претседател
sgnm@mt.net.mk

http://www.deafmkd.org.mk/i

ndex.php
Лица со оштетување на 

слухот

Организирано решавање на проблемите на 

глувиот човек.

ЗГНЛ - Тетово
Здужение на глуви и 

наглуви лица - Тетово

Ул. Предраг Јанчевски бр. 

2, Тетово

Хафесат Ќамили

претседател
gluvinagluvi@yahoo.com

Лица со оштетување на 

слухот

Едукација,  вклучување во опшеството и 

вработување на лицата со оштетен слух

ЗГНЛ - Гостивар
Здужение на глуви и 

наглуви лица - Гостивар
Мехмеди Нухи

Лица со оштетување на 

слухот

Едукација,  вклучување во опшеството и 

вработување на лицата со оштетен слух

ЗГНЛ - Охрид
Здружение на глуви и 

наглуви - Охрид

ул.„Булевар Туристичка“ 

бр. 10/3, Охрид

Сузана Стевковска

претседател

Лица со оштетување на 

слухот
Социјализација на лицата со оштетен слух.

ЗГНЛ - Кочани
Здружение на глуви и 

наглуви - Кочани

Дом на хуманитарни 

организации

П. фах 80, Кочани

Љупчо Грозданов

претседател
gordana.velkova58@yahoo.com

Лица со оштетување на 

слухот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

ЗГНЛ - Св. Николе
Здружение на глуви и 

наглуви - Св. Николе

Дом на хуманитарни 

организации

П. фах 59

2220 Св. Николе

 Стевко Павлов

 претседател

Лица со оштетување на 

слухот

Организирано решавање на проблемите на 

глувиот човек.

ЗГНЛ - Куманово
Здружение на глуви и 

наглуви - Куманово

ул.„Братство Единство“ бб

П. фах 177

1300 Куманово

Бурхан 

Махмудовски 

претседател

Лица со оштетување на 

слухот

Организирано решавање на проблемите на 

глувиот човек.
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ЗГНЛ - Штип
Здружение на глуви и 

наглуви - Штип

ул.„Сутјеска“ бр. 43 П. фах 

152

2000 Штип

Сашко Срцев

претседљател

Лица со оштетување на 

слухот

Организирано решавање на проблемите на 

глувиот човек.

ЗГНЛ - Струмица
Здружение на глуви и 

наглуви лица  - Струмица

Ул. „Димитар Влахов бр. 

2“, Струмица

Стојна Ѓелова

претседател
v.golubova@gmail.com

Лица со оштетување на 

слухот

Основна цел е социјализација на лицата со 

оштетен слух.

ЗГНЛ - Велес
Здружение на глуви и 

наглуви лица  - Велес

ул.„Алексо Демниев“ бр. 3, 

1400 Велес

Никола Шопов 

претседател

Лица со оштетување на 

слухот

Основна цел е социјализација на лицата со 

оштетен слух.

ЗГНЛ - Гевгелија
Здружение на глуви и 

наглуви лица  - Гевгелија

Ул. Маршал Тито бб, 

Гевгелија

Оливер Пејчиќ

претседател
zgngevgelija@yahoo.com

Лица со оштетување на 

слухот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

ЗГНЛ - Струга
Здружение на глуви и 

наглуви лица  - Струга

ул.„Владо Малески“ бб 

Струга

Валентина 

Стевановска

претседател

Лица со оштетување на 

слухот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

ЗГНЛ - Дебар
Здружение на глуви и 

наглуви - Дебар

Ул. Црни Дрим бр.7, 

Дебар

Газим Горенца

претседател
amitcrcishta@gmail.com

Лица со оштетување на 

слухот

Едукација,  вклучување во опшеството и 

вработување на лицата со оштетен слух

ЗГНЛ - Кичево
Здружение на глуви и 

наглуви лица - Кичево

Ул. Јанко Михајловски бб, 

Кичево

Вено Вељановски

претседател

Лица со оштетување на 

слухот и говорот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

ЗГНЛ - Кавадарци

Здружение на глуви и 

наглуви лица  - 

Кавадарци

Општинско Собрание

П. фах 37, Кавадарци

Цанде Гелев

претседател
zgnl_kav@yahoo.com

Лица со оштетување на 

слухот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

ЗГНЛ - М. Брод
Здружение на глуви и 

наглуви лица - М. Брод

Центар за социјална 

работа

7530 Македонски Брод

Лица со оштетување на 

слухот

Организирано решавање на проблемите на 

глувиот човек.

ЗГНЛ - Ресен
Здружение на глуви и 

наглуви лица - Ресен

ул.„29 Ноември“ бр. 46/а 

6330 Ресен

Лица со оштетување на 

слухот

Организирано решавање на проблемите на 

глувиот човек.

ЗГНЛ - Прилеп
Здружение на глуви и 

наглуви лица - Прилеп

ул.„Стеван Апостолски“ бб

7500 Прилеп

Мице Башевски 

претседател

Лица со оштетување на 

слухот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

ЗГНЛ - Битола
Здружение на глуви и 

наглуви лица - Битола

Ул. Населба Карпош бб, 

Битола

Миле Михајлов

претседател
zdruzenienagluvibt@gmail.com

Лица со оштетување на 

слухот

Откривање, вработување и целосно вклопување 

во опшеството.

МОБИЛНОСТ

Национален сојуз на лица 

со телесен инвалидитет 

на Македонија - 

Мобилност Македонија

Ул. „11 Октомври„ 42а, 

Скопје

Бранимир 

Јовановски

претседател

contact@mobilnost.mk
http://www.mobilnost.mk/

Лица со телесна 

попреченост

Ги застапува правата на лицата со телесен 

инвалидитет. Разгледува и предлага промени во 

законската регулатива. Има повеќе 

меѓуопштински, општински и локални 

организации.

МОБИЛНОСТ

Меѓуопштинско 

здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Битола МОБИЛНОСТ - 

БИТОЛА

Ул. Населба Карпош бб, 

Битола

Нико Јанков

претседател

http://www.mobilnost.mk/index.php

/2011-10-26-08-23-44/2011-10-26-

08-28-53

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Штип МОБИЛНОСТ - 

ШТИП

Ул. Сутјевска бр.43б, 

Штип

Штејро Николов

претседател
elicatrpkovska@yahoo.com

http://www.mobilnost.mk/index.php

/2011-10-26-08-23-44/2011-10-26-

08-32-10

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Тетово МОБИЛНОСТ - 

ТЕТОВО

Ул. Борис Кидриќ бб, 

Тетово

Велибор 

Јакимовски

претседател

ztil_tetovo@yahoo.com; 

mobilnosttetovo@yahoo.com

http://www.mobilnost.mk/index.php

/2011-10-26-08-23-44/2011-10-26-

08-35-28

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Прилеп МОБИЛНОСТ -

ПРИЛЕП

Ул. Стеван Апостоловски 

бб, Прилеп

Стеван Ангелевски

претседател

stevan_kleko@yahoo.com; 

mobilnostprilep@yahoo.com

http://www.mobilnost.mk/index.php

/2011-10-26-08-23-44/2011-10-26-

08-39-33

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.
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МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Струмица МОБИЛНОСТ - 

СТРУМИЦА

ул. „Васил Сурчев“ бр 44, 

Струмица

Љубе Лазаровски

претседател

ztilstrumica@yahoo.com; 

zlatkostojanovski@hotmail.com; 

meri_tudzarova@hotmail.com

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Меѓуопштинско 

здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Куманово, Кратово и 

Крива Паланка 

МОБИЛНОСТ - 

КУМАНОВО

Ул. Доне Божинов бр. 11, 

Куманово

Бранимир 

Јовановски

претседател

brajo@mt.net.mk
Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Кочани МОБИЛНОСТ - 

КОЧАНИ

Ул. Гоце Делчев бб, 

Кочани

Горан Војновски

претседател
g_vojnovski@yahoo.com

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Меѓуопштинско 

здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Радовиш и Конче

Бул.„Александар 

Македонски“ б.б., 

Радовиш

Галабка Илиева 

Коцева

претседател

ztilradovis@yahoo.com
Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Велес МОБИЛНОСТ -

ВЕЛЕС

Ул. Алексо Демниевски 

бр.7, Велес

Горан Здравков

претседател
mobilnostveles@yahoo.com

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Кавадарци МОБИЛНОСТ - 

КАВАДАРЦИ

Ул. Маршал Тито бб, 

Кавадарци

Михајло Михајлов

претседател
mobilnost_kav@yahoo.com

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Струга МОБИЛНОСТ - 

СТРУГА

Ул. Иса Пела бр. 7, Струга
Сулејман Дестани

претседател
mobilnost.struga@gmail.com

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Охрид МОБИЛНОСТ - 

ОХРИД

Ул. Ванчо Николески бр. 

3/3-1, Охрид

Венко Галабоски

претседател
mobilnostohrid@yahoo.com

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Дебар МОБИЛНОСТ - 

ДЕБАР

Ул. Борис Кидриќ бб, 

Дебар

Атли Горенца

претседател

balafam@freemail.com.mk; 

mobildibra@hotmail.com

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Гевгелија МОБИЛНОСТ - 

ГЕВГЕЛИЈА

Ул. Маршал Тито бб, 

Гевгелија

Никола Марачков

претседател

kangov68@t-home.mk; 

mobilnostgevgelija@yahoo.com

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Гевгелија МОБИЛНОСТ - 

Св. Николе

Ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 

38-а, П.фах 59, 2220 

Свети Николе

Ѓорѓи Питов 

претседател
sasotodorovski65@yahoo.com

Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.

МОБИЛНОСТ

Здружение на лица со 

телесен инвалидитет - 

Кичево МОБИЛНОСТ - 

КИЧЕВО

Ул. „4-ти Јули“ бр.186 

локал 9, Кичево

Бобан 

Јордановски

претседател

mobilnost-kicevo@hotmail.com
Лица со телесна 

попреченост

Ги открива, евидентира и вклучува лицата со 

телесен инвалидитет.
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НФСРИМ

НАЦИОНАЛНА 

ФЕДЕРАЦИЈА ЗА СПОРТ 

И РЕКРЕАЦИЈА НА 

ИНВАЛИДИТЕ НА 

МАКЕДОНИЈА

Ул. „11 Октомври„ 42а, 

Скопје

Коце Димов

претседател
ssrim@mt.net.mk

http://www.fsrim.org.mk/index.php

?option=com_contact&view=categ

ory&catid=1&Itemid=6

Лица со попреченост

Ги развива, креира, обединува и репрезентира 

спортско рекреативните активности на 

инвалидизираните лица.

ЗСМХ

Здружение на студенти и 

младинци со хендикеп – 

Скопје

Ул. Васил Ѓорѓов бр.39/2

Скопје

Даниела 

Стојановска 

Џинговска

претседател

zsmhskopje@gmail.com 

stojanovska@gmail.com
www.zsmh.org.mk Лица со попреченост

Подобра инклузија на младите и студентите со 

попреченост во средното и високото 

образование, лобирање и застапување за 

остварување на еднакви права, услови и 

можности во образовниот процес.

Полио Плус
Полио Плус – Движење 

против хендикеп - Скопје

Бул. Авној бр. 64, 

Скопје

Звонко Шавревски

претседател
polioplus@polioplus.org.mk http://www.polioplus.org.mk/

Лица со телесна 

попреченост

Остварување на основните човекови права и 

слободи на лицата со хендикеп. Прифаќање на 

различноста и заедничко делување на луѓе со и 

без хендикеп при остварување на целите.

ШПРЕСА
Здружение на инвалиди 

Шпреса – Скопје

ул. Тале Христов бр.1 - 

11/1, Скопје

Блерим Реџепи

потпретседател
shpresa@t-home.mk

http://mk.shpresa.org/

www.shpresa.org
Лица со попреченост

Авансирање на правата на лицата со 

попреченост во сферата на образованието, 

здравството, социјалата и вработувањето.  

Подигнувањето на јавната свест за правата на 

лицата со попреченост. Лобирање за промена на 

законите и нивното спроведување. 

 Вера

Здружение за помош и 

поддршка на лица со 

Даунов синдром „Вера“

Ул. 5 Ноември бр.30, 

Струмица

Анче Туфекчиева

претседател
ance - tuf@hotmail.com Лица со попреченост

Организирање на настани за подигање на јавната 

свест за прифаќање на лицата со Даунов 

синдром и нивно вклучување во општеството.

Реалност

Здружение на слепи и 

лица со оштетен вид  

„Реалност“

Ул. Светозар Прлоски 

бр.59, Гостивар

Џеват Фејзули

претседател
zslov.realnost.gv@gmail.com

Лица со оштетување на 

видот

Промовирање на правата на лицата со оштетен 

вид во секојдневниот живот. Организирање 

активности за поттикнување на социјализација на 

лицата со оштетен вид, како и нивно 

информирање.

Хендимак

Здружение за давање 

услуги на лица со 

попреченост - Хендимак

Ул. 29 Ноември бр. 16, 

Тетово

Адем Идризи

претседател
info@handimak.org www.handimak.org Лица со попреченост

Поддршка на лица со попреченост и нивни 

семејства, како консултации со стручни лица, 

индивидуална работа, лобирање и др.. 

Организираат спортски активности за лицата со 

попреченост.

Здружение Трисомија 

21 - Скопје

Здружение на граѓани за 

помош на лица со Даунов 

Синдром Трисомија 21 - 

Скопје

Ул. „Иван Цанкар“ бр.1б, 

Скопје

Марица Блажевска

претседател
trisomia21skopje@gmail.com

http://www.ds-

int.org/organizations/trisomija-21-

skopje

Лица со интелектуална 

попреченост

Надминување на пречките и целосно вклучување 

и промовирање на Даунов синдром во секој 

аспект во опшеството.

ЗЛЦП - Велес

Здружение на лица со 

церебрална парализа - 

Велес

Ул. „Трајко Панов“ бр.22, 

Велес

Далиборка 

Златева

претседател

zlcpveles@yahoo.com Лица со попреченост

Поддршка на лицата со церебрална парализа и 

нивните семејства. Раководи единствен дневен 

центар во рурална средина во с.Чашка.  

Организира домашна посета и советувања за 

семејствата со лица со церебрална парализа.

ММЗ

МАКЕДОНСКО 

МОНТЕСОРИ 

ЗДРУЖЕНИЕ

Ул. Варшавска бр. 5а, 

Скопје

Билјана 

Стерјадовска 

Стојчевска

претседател

montessori.macedonia@yahoo.com

http://www.montessori-

macedonia.org/10471072-

108510721089.html

Лица со попреченост

Унапредување на воспитанието, образованието и 

третманот на децата со и без посебни потреби 

преку имплементација на Монтесори 

филозофијата и Монтесори методот.
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Моја Кариера

Здружение за поддршка 

на кариерен развој, 

практиканство и помош 

при вравотување.

Ул. Адолф Циборовски бр. 

13а, Скопје

Висар Адеми

претседател

visar.a@mojacariera.com.mk; 

info@mojakariera.com.mk
http://www.mojakariera.com.mk/

Лица со и без 

попреченост

Kонсултантски услуги за зголемување на 

вештините на работната сила како  и капацитетот 

на човечките ресурси во компаниите. Меѓу 

другото се залагаат за вработување на млади 

лица со попреченост.

Бравура Кооператива

Хуманитарно здружение 

за помош и поддршка на 

лица со посебни потреби - 

Бравура Кооператива

Ул.„Питу Гули бр. 37“, 

Делчево

Александар 

Николов

претседател

bravuracooperativa@yahoo.com Лица со попреченост

Здружението нуди поддршка, помош, 

рехабилитација и застапување на правата на 

лицата со попреченост. Преку активностите 

прават обиди за активно вклучување на лицата 

со попреченост во секојдневниот живот.

Зраци Дневен центар - Зраци
Ул. 7 Ноември бр.85а, 

Охрид

Сашо Котели

претседател
zraciohrid@yahoo.com

Лица со интелектуална 

попреченост

Сервисна служба за помош на децата со 

интелектуална попреченост и нивните семејства. 

Ајнштајн
Здружение за дислексија 

Анштајн

Ул. Сава Ковачевиќ бр.11, 

Скопје

Славица 

Николовска

претседател

contact@disleksija.org.mk

s.nikolovska@disleksija.org.mk

info@disleksija.org.mk

http://www.disleksija.org.mk/mk/ho

me

Лица со потешкотии во 

учењето

 Зголемување на свесноста (сензибилноста) на 

јавноста за постоењето на дислексијата, особено 

на релевантните институции, наставниците, 

професорите психолозите,  психолози и 

дефектолозите во училиштата, но и на 

родителите на деца со дислексија и другите 

заинтересирани граѓани.

Зрак

Друштво за помош на 

лица со посебни потреби - 

Зрак

Ул. Иво Лола Рибар бр.4, 

Велес

Ленче Гаданец

претседател
Лица со попреченост Cоцијализација на лицата со посебни потреби.

Хендикеп Плус

Граѓанско здружение 

Хендикеп Плус - група за 

поддршка на лица со 

посебни потреби - Крива 

Паланка

Ул. Македонска бр. 9, 

Крива Паланка

Банкица 

Димитровска

претседател

handicapplus@yahoo.com Лица со попреченост

 Создавање услови за еднаквост и еднакви 

шанси за лицата со посебни потреби во 

опшествениот живот.

Едукативен центар - 

Светлина

Здружение за специјална 

едукација и 

рехабилитација на лица 

со посебни потреби - 

Едукативен центар - 

Светлина

Бoркa Левkaтa бр 1, 

Прилеп

Гордана Стојкоска

претседател
ecsvetlina@yahoo.com Лица со попреченост

Индивидуална и групна едукација и 

рехабилитација на деца со попреченост.

ЗРДЦП - Прилеп

Здружение на родители 

на деца со церебрална 

парализа - Прилеп

Ул. Стеван Апостоловски 

бб, Прилеп

Мица Печијареска

претседател
zrdcp@hotmail.com

Лица со телесна 

попреченост

Обезбедување на  помош и поддршка на лицата 

со церебрална парализа.
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ЗРДЦП - Кратово

Здружение на родители 

на деца со церебрална 

парализа - Прилеп

Ул. Гоце Делчев бр. 92, 

Кратово

Славица Коцевска

претседател
kocevska.slavica@yahoo.com

Лица со телесна 

попреченост,а мал дел 

се со интелектуална 

попреченост

Организирање на настани за подигање на јавната 

свест на граѓаните за прифаќање на лицата со 

церебрална парализа. Организирање на 

хуманитарни акции за помош на семејства на 

лица со попреченост.

Аутизам и первазивни 

развојни нарушувања

Аутизам и первазивни 

развојни нарушувања

Булевар Гоце Делчев 9А, 

Скопје

Владимир 

Трајковски

претседател

vladotra@fzf.ukim.edu.mк

president@mssa.org.mk

Лица со аутизам 

(аутистичен спектар на 

нарушувањата)

Аутизам - Форум за 

сите родители во 

Македонија

Аутизам - Форум за сите 

родители во Македонија

Марко Стојановски 

претседател
markopoloex@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/

markopoloex/

Лица со аутизам 

(аутистичен спектар на 

нарушувањата)

форум за сите родители за деца со Аутизам во 

Македонија

Национална аутизам 

асоцијација

Национална аутизам 

асоцијација
Штип

https://www.facebook.com/naciona

lnaautizam.asocijacija

Лица со аутизам 

(аутистичен спектар на 

нарушувањата)

Грижење за изнаоѓање на најновите третмани, 

дали бихевиорални или биомедикални за 

третирање на децата со аутизам

Едукативен Центар за 

деца со посебни 

потреби 2012

Едукативен Центар за 

деца со посебни потреби 

2013

Марко Стојановски 

Претседател
markopoloex@gmail.com http://www.autism-edu.org/

Лица со посебни 

потреби

Терапии за аутизам, помош на деца да се 

подготвени да одат во училиште

mailto:kocevska.slavica@yahoo.com
mailto:markopoloex@gmail.com
mailto:markopoloex@gmail.com
http://www.autism-edu.org/

