
 

 

Ovaj sastanak sprovodi NVO Re Generacija uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, u okviru granta koji 

pruža Evroazijsko udruženje za smanjenje štete (EHRA) u okviru regionalnog projekta pod nazivom „Održivost usluga za ključne populacije u 

istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ koji sprovodi Alijansa za javno zdravlje, u konzorcijumu sa 100% Life (All-Ukrainian Network of PLWH), 

Centralnoazijskim udruženjem za HIV i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, uz pomoć Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-

a, tuberkuloze i malarije. 

**Stavovi predstavljeni na sastanku su isključivo stavovi Re Generacije kao autora i ne moraju se poklapati sa stavovima ili mišljenjima 

Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. 

**Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije nije učestvovao u koordinaciji i odobravanju neposrednog materijala i mogućih 

zaključaka koji su iz njega proizašli. 

 

Иницијални састанак у оквиру пројекта "Повећавање универзалног приступа услугама за 

превенцију и одговор на родно засновано насиље за жене које користе дроге"  

22. Фебруар 2021. године у 14:00 часова, платформа ZOOM 

 

АГЕНДА 

 

Време Понедељак 22. фебруар 2021.  

14:00 - 14:10 

Добродошлица и уводна реч – НВО Ре Генерација 

 

- Ирена Молнар, директорка НВО Ре Генерација 

14:10 - 14:20 

Добродошлица и уводна реч - Канцеларија за бробу против дрога Владе 

Републике Србије  

 

- Јован Војновић, руководилац Групе за послове из области борбе против 

дрога  

14:20 - 14:45 

Представљање пројекта  "Повећавање универзалног приступа услугама за 

превенцију и одговор на родно засновано насиље за жене које користе 

дроге"  и његових циљева 

 

- Ирена Молнар, директорка НВО Ре Генерација  

14:45 - 15:00 

”Дефинисање појмова у оквиру деловања пројекта”  

 

- Владана Степановић, НВО Ре Генерација 

15:00 - 15:30 

Дискусија учесника састанка 

 

- Досадашња искуства са радом са женама корисницама дрога које су жртве 

насиља - детекција, едукација, комуникација 

- Досадашња комуникација између ОЦД и државних организација и 

институција које:  

● раде са женама које су жртве насиља,  

● делују у области дрога, и сродних дисциплина 

- Препоруке за унапређење функционалности система упућивања 

 

- ТБА, НВО Ре Генерација 

15:30 - 16:00 Завршна разматрања и крај састанкa 

 


