
Завршна конференција

,,Повећавање универзалног приступа услугама за превенцију и одговор
на родно засновање насиље за жене које користе дроге”

20 мај 2021. Године, од 12:00 часова,
Клуб посланика, Толсотојева 2, Београд

АГЕНДА

Време Четвртак  20. мај 2021.

12:00 - 12:30

Добродошлица и уводна реч

- Ирена Молнар, директорка НВО Ре Генерација
- Милан Пекић, директор Канцеларије за борбу рпотив дрога Владе

Републике Србије
- Координацино тело за родну равноправност* - биће потврђено

накнадно

12:30 - 12:45

Повећавање универзалног приступа услугама за превенцију и одговор
на родно засновано насиље за жене које користе дроге - резултати
пројекта

- Владана Степановић, НВО Ре Генерација

12:45 - 13:00

Сарадња ОЦД и Владиних институција на пољу мултисекторског
одговора на проблеме везане за дроге

- Милица Булајић, Канцеларија за борбу против дрога

13:00 - 13:30 Кафе пауза

13:30 - 13:45

Представљање документа “Рад са женама које користе дроге у
случајевима насиља”

- Експертски тим, НВО Ре Генерација

13:45 - 14:00 Даљи кораци и простор за будућу мултисекторску сарадњу

Ову конференцију спроводи НВО Ре Генерација уз стратешку подршку Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, у оквиру гранта који
пружа Евроазијско удружење за смањење штете (ЕХРА) у оквиру регионалног пројекта под називом „Одрживост услуга за кључне популације у источној

Европи и централној Азији“ који спроводи Алијанса за јавно здравље, у конзорцијуму са 100% Лифе (Алл-Украиниан Нетњорк оф ПЛЊХ),
Централноазијским удружењем за ХИВ и Евроазијском мрежом за здравље кључних популација, уз помоц́ Глобалног фонда за борбу против АИДС-а,

туберкулозе и маларије.
**Ставови представљени на конференцији су искључиво ставови Ре Генерације као аутора и не морају се поклапати са ставовима или мишљењима

Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије.
**Глобални фонд за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије није учествовао у координацији и одобравању непосредног материјала и могућиих

закључака који су из њега произашли.



- Ирена Молнар, НВО Ре Генерација

13:45 - 14:00 Затварање конференције

14:00 Коктел

Ову конференцију спроводи НВО Ре Генерација уз стратешку подршку Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, у оквиру гранта који
пружа Евроазијско удружење за смањење штете (ЕХРА) у оквиру регионалног пројекта под називом „Одрживост услуга за кључне популације у источној

Европи и централној Азији“ који спроводи Алијанса за јавно здравље, у конзорцијуму са 100% Лифе (Алл-Украиниан Нетњорк оф ПЛЊХ),
Централноазијским удружењем за ХИВ и Евроазијском мрежом за здравље кључних популација, уз помоц́ Глобалног фонда за борбу против АИДС-а,

туберкулозе и маларије.
**Ставови представљени на конференцији су искључиво ставови Ре Генерације као аутора и не морају се поклапати са ставовима или мишљењима

Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије.
**Глобални фонд за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије није учествовао у координацији и одобравању непосредног материјала и могућиих

закључака који су из њега произашли.


