Националнa конференцијa о иновативним услугама у заједници за
особе које живе са ХИВ-ом и сидом
Палата Србија | Београд | 1.12.2017.
Национална конференција о иновативним услугама у заједници за особе које живе са
ХИВ-ом и сидом је део активности које се нашој земљи реализују у оквиру овогодишњег
обележавања Светског дана борбе против сиде (1st December, World AIDS Day) и уједно је
један од значајних догађаја на овом пољу у Србији. Конференција је организована с
циљем размене искустава и стварања тешњег партнерског односа цивилног и државног
сектора у одговору на ХИВ епидемију нарочито када је у питању социјална брига,
здравствена заштита и правна помоћ особама које живе са ХИВ-ом и сидом (PLHIV), али и
превенција и сагледавања могућности заустављања ширења инфекције, као и смањења
стигме и дискриминације према овој популацији.
Национална конференција о иновативним услугама у заједници за особе које живе са
ХИВ-ом и сидом је уједно и завршна активност двогодишњег пројекта под називом
„Према стандардизацији пружања социјалних услуга у заједници за особе које живе са
ХИВ-ом у Србији“ који спроводи Унија организација Србије које се баве заштитом особа
које живе са ХИВ-ом и сидом (УСОП) са партнерима – PLHIV удружењима из Београда,
Новог Сада, Ниша, Суботице и Панчева уз подршку и других организација из целе Србије
које се баве овим и сличним програмима. Пројекат је део програма „Подршка Европске
уније инклузивном друштву”, који финансира и спроводи Делегација Европске уније у
Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања кроз ИПА програм (The Instrument for Pre-Accession Assistance).
Пројекат је имао за циљ креирање процедура и инструмената за праћење пружања
услуга у заједници за људе који живе са ХИВ-ом, као и мобилизацију подршке доносиоца
одлука за укључивање услуге у систем социјалних услуга.
Закон о социјалној заштити дефинише услуге социјалне заштите као активности
пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања
квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних
околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву. Оне су основно
средство постизања циљева социјалне заштите. Исти закон препознаје пет група услуга:
услуге процене и процењивања, дневне услуге у заједници, услуге подршке за
самостални живот, саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге, и услуге
смештаја. Поред ових, у заједници су се развијале и друге, иновативне услуге, које
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одговарају на широк спектар потреба људи, а једна таква управо је услуга подршке за
особе који живе са ХИВ-ом и сидом коју су пружали активисти који такође живе са
ХИВ/сидом.
Националну конференцију о иновативним услугама у заједници за особе које живе са
ХИВ-ом и сидом организујемо с циљем да:
1. упознамо стручну и ширу јавност са редизајном услуге у заједници за особе које
живе са ХИВ-ом и сидом односно реалним потребама и положајем особа које живе
са ХИВ-ом и сидом у Србији;
2. представимо предлог стандарда, процедура и инструмената за мониторинг и
евалуацију ове иновативне услуге у заједници за особе које живе са ХИВ-ом и
сидом у Србији;
3. размотримо актуелне и потенцијалне изазове са којима се суочавају пружаоци
иновативних услуга у заједници у овој фази развоја система социјалне заштите;
4. обезбедимо подршку стручне јавности и доносилаца одлука за наставак процеса
унапређења услуге у заједници за особе које живе са ХИВ-ом и сидом;
5. сагледамо могућности за побољшњем лечења и правне заштите ХИВ позитивних
особа у циљу заустављања инфекције (позитивне превенције) и смањења стигме
и дискриминације кроз партнерске али и самосталне активности цивилног и
државног сектора;
6. чујемо искуства других на овом пољу из земаља у окружењу и шире.
Учецници Националне конференције о иновативним услугама у заједници за особе које
живе са ХИВ-ом и сидом су:
 доносиоци одлука, креатори политика и представници институција и установа у
систему социјалне, здравствене и заштите људских права;
 пружаоци и корисници услуга у заједници, а посебно организације особа које
живе са ХИВ-ом и сидом;
 представници организација цивилног друштва које пружају помоћ и подршку
маргинализованим групама, а посебно особама које живе са ХИВ-ом и сидом;
 представници међународних организација и фондова;
 представници академске заједнице;
 представници медија.
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ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
(модераторка: Сања Николин, Женска платформа за развој Србије)
09:30 – 10:00

Долазак и регистрација учесника

10:00 – 10:30

Поздравне речи и свечано отварање:
Владимир Антић, извршни директор УСОП-а
Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Снежана Божовић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Ференц Вицко, државни секретар у Министарству здравља
Снежана Клашња, помоћник министар омладине и спорта
Александар Бојовић, Светска здравствена организација, Канцеларија у Србији

10:30 – 11:00 Пауза за кафу и изјаве за новинаре и представнике медија
11:00 – 12:00

I пленарна сесија „Према стандардизацији пружања социјалних услуга у
заједници за људе који живе са ХИВ-ом“
Према стандардизацији пружања социјалних услуга у заједници за особе које живе
са ХИВ-ом и Србији – Виолета Анђелковић, УСОП
Шансе и изазови у креирању иновативних услуга за особе које живе са ХИВ/сидом
– Славица Милојевић, Републички завод за социјалну зашиту
Потребе на које одговара услуга парњачко саветовање у заједници – Слађана
Барош, ЈАЗАС
Директан рад са корисницима услуге у PLHIV удружењима Србије – Борис
Ковачић, УГ „Став +“ Суботица
Процес уговарања услуга које пружају оргаанизације цивилног друштва у Црној
Гори, у вези са превенцијом ХИВ-а – Владан Голубовић, Савет за праћење
спровођења пројеката из области ХИВ/сиде (CCM), Подгорица
Дискусија

12:00 – 12:30 Пауза за кафу
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12:30 – 13:30

II пленарна сесија „Иновативне услуге у систему социјалне заштите“
Одрживост иновативне социјално – здравствене услуге парњачко саветовање –
Владан Јовановић, консултант у области развоја услуга социјалне заштите
Процена потреба PLHIV, јаз у досадашњем искуству и нове могућности Далиборка Батрнек Антонић, Центар за социјални рад Нови Сад
Могући путеви за иновативне социјалне услуге, тензија између намере Закона о
социјалној заштити и реланости на терену – Зорица Павловић, Градски центар за
социјални рад Београд
Искуство у рaзвоју и спровођењу иноватвних услуга за особе са инвалидитетом –
Гордана Рајков, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом у Србији
Дискутант по позиву (представљање других искустава):
Развој услуга у сарадњи са локалним самоуправама у Србији – Александар Прица,
УГ „Дуга“ Шабац
Дискусија

13:30 – 14:30 Пауза за ручак
14:30 – 15:30

III пленарна сесија „Како задржати ХИВ/сиду на социјално – здравственој
политичкој агенди“
Спремност Србије за прихватање нових програма за борбу против ХИВ/сиде –
Наташа Катанић, Министарство здравља Републике Србије
Најзначајнији изазови за здравствени систем за адекватан одговор за ХИВ
инфекцију – Данијела Марић, доцент Медицинског факултета Универзитета у
Новом Саду и инфтектолог Клиничког центра Војводине
Препреке до потпуне равноправности PLHIV – Слободан Миливојевић, саветник у
Канцеларији Поверенице за заштиту равноправности
Зашто подржавамо програме превенције ХИВ-а и подршке и помоћи особама које
живе са ХИВ/сидом (PLHIV организацију) – Милица Тодоровић, Савет за родну
равноправност Скупштине града Панчева
Одрживо финансирање националног одговора на ХИВ – Ненад Петковић, УНДП
Где леже неискоришћене шансе и ресурси – Невена Ћирић, УГ „Више од помоћи“
Београд
Мапирање будућности из угла корисника услуге – особе које живе са ХИВ-ом из
Србије (Ђурица, Београд и Драган, Нови Сад)
Дискусија

15:30 – 16:00 Закључци и затварање конференције
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ХИВ ситуација у Србији:
Процене УНАИДС-а указују да данас у свету више од 37 милиона особа живи са ХИВ/АИДС-ом, док
је само током 2016. године било 1,8 милиона новоинфицираних, а више од милион особа је
умрло. Процењује се да у овом тренутку једна од три особе, од око три хиљаде људи у Србији који
живе са вирусом хумане имунодефицијенције, познатим по скраћеници ХИВ, не зна да је
инфицирана овим вирусом. Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“ од почетка епидемије, 1985. године, па закључно са 20.11.2017, у Републици
Србији је регистровано 3585 особа инфицираних ХИВ-ом, од којих су 1884 особе оболеле од
АИДС-а, док је 1105 особа умрло од АИДС-а. У Србији тренутно близу 2400 особа живи са ХИВ-ом,
односно за те особе није пријављен смртни исход надлежним установама, премда постоји
оправдана сумња да се значајан број особа код којих је дијагностикована ХИВ инфекција не јавља
се надлежним здравственим установама које се баве лечењем особа инфицираних ХИВ-ом из
непознатих разлога (напустили земљу, умрли, лични или други разлози, итд).
Према подацима Републичког фонда здравственог осигурања у Србији на антиретровирусној
терапији (АРТ) је било 1570 особа инфицираних ХИВ-ом у 2016. години. Према подацима
Регистра Градског завода за јавно здравље Београд, у главном граду Србије живи близу од 1600
особа са ХИВ инфекцијом. Према подацима Института за јавно здравље Војводине у покрајини
тренутно живи преко 400, док је на АРВ терапији око 300 особа. У период јануар-новембар 2017.
године новодијагностификовано је 105 особа инфицираних ХИВ-ом. Од тог броја 40 особа је из
Београда, 29 из Војводине, а трећина је из осталих округа централне Србије (36 особа). Већина
новооткривених ХИВ позитивних особа је узраста 20-49 година (87%). Најмлађа особа која је ове
године умрла од АИДС-а имала је свега 28 година.
Канцеларија Поверенице за заштиту равноправности посебно наглашава да су особе које живе са
ХИВ/сидом особе према којима постоји највећа социјална дистанца, и да то показује њихово
истраживање јавног мњења, и да нажалост управо то указује на висок ниво стигматизације који
је присутан у свим сегментима друштва према овим особама. Канцеларија Поверенице за
заштиту равноправности истиче да висок ниво стигме и дискриминације долази од самог
система и да њихова пракса указује на то да су неопходне додатне обуке за здравствене и
социјалне раднике и раднице. Особе које живе са ХИВ-ом и сидом тако предњаче у броју
притужби на основу личног својства здравственог стања, које је пети по реди најучесталији
основ пријављене дискриминације у 2016. години – саопштава Канцеларија Поверенице за
заштиту равноправности. У борби против стигме и дискриминације особа које живе с ХИВ-ом
значајна је улога не само актуелне политике, законодавства и институција, већ и заједнице у
целини. Стигма и дискриминација према особама које живе са ХИВ-ом и сидом у Србији и њихови
узроци и последице прожимају све нивое/структуре друштва. Стигма и дискриминација су
главна препрека у спровођењу превентивних активности, а једна од последица је мали број особа
које се одлучују на тестирање на ХИВ.

„Према стандардизацији пружања социјалних услуга у заједници за особе које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом у Србији”
Пројекат је финансиран средствима Европске уније, а спроводе га Унија организација Србије које се баве заштитом људи
који живе са ХИВ-ом (УСОП), „Више од помоћи”, „Жена плус“, „АС центар, „Црвена линија“, „Сунце“, „Став +“ и „Нова +“.

