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Асоцијација ДУГА је и у 2020 години била чврсто посвећена борби за људска права
кроз своја четири програма старатегије за период 2017 – 2020, а пилотирала је и нови
програм у области просвете.
Наша три стуба деловања у борби за људска права и у 2020 години била су:

УСЛУГЕ

ЕДУКАЦИЈЕ

ЗАСТУПАЊЕ

Наши програми које смо реализовали у 2020 години у складу са стратегијом развоја
Асоцијације ДУГА за период 2017 – 2020 били су:

СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

ПРЕВЕНЦИЈА
ХИВ-А И
ПОЛНО
ПРЕНОСИВИХ
ИНФЕКЦИЈА

БЕЗБЕДНОСТ

ПОВЕЋАЊЕ
КАПАЦИТЕТА
АСОЦИЈАЦИЈЕ
ДУГА
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ПРОГРАМ - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Услед пандемије КОВИД 19 све наше активности смо врло брзо прилагодили и у
програму социјалне заштите корисницима наших услуга достављали и хуманитарне
пакете.
Циљне популације у нашем програму социјалне заштите биле су: ЛГБТИ особе и
њихове породице, млади у сукобу са законом, Роми, особе са инвалидитетом, особе
треће доби које живе на селима, особе које се баве сексуалним радом, особе које
живе са ХИВ/АИДС-ом, особе које користе психоактивне супстанце, особе свих доби
које живе и / или раде на улици, сакупљачи секундарних сировина, особе без примања
које се баве сезонским пословима.
Заинтересоване стране: Центри за социјални рад, Градови и Општине, Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Комора социјалне заштите.
Пројекти у области социјалне заштите:
Бр. Пројекат
01. Аутрич превентивни
интегрисани
социјално
здравствени програм
на
територији
Шапца.
02. Аутрич – нова услуга
у систему социјалне
заштите.

Донатор
Град Шабац

Вредност
Кратак опис
РСД Аутрич методом рада обухваћено
200,000.00 214 особа из рањивих популација,
настављен рад на аутрич методу
рада у стратегији одрживог
развоја Шапца.

UNDP – EU –
Град Шабац

USD Пилотиран аутрич на територији
23,236.00 Шапца. Услугама обухваћено 318
особа.
Израђени
минимални
стандарди за аутрич метод рада и
предати
надлежном
Министарству.
GBP Реализовано
истраживање
у
3,500.00 осетљивим
популацијама
и
систему социјалне заштите. Граду
Шабац предате захтев за допуну о
услугама социјалне заштите.
РСД У склопу аутрич активности
9,326,000.00 подељено 1069 пакета за укупно
6478 особа. Досегнуте особе без
икаквих примања и мапирани
проблеми рањивих популација.

03.

Социјална заштита –
право свих нас!

ТРАГ
фондација –
British Censl

04.

Одговор на КОВИД
19 пандемију на
територији
Мачванског и
Колубарског округа.

05.

КОВИД
19
пандемија – подршка

Швајцарска
агенција за
развој и
сарадњу –
Савезно
Министарство
иностраних
послова
Швајцарске.
ТРАГ
фондација

РСД У склопу аутрич активности
500,000.00 подељено 30 пакета за укупно 197
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за најугроженије.

особа. Досегнуте особе без
икаквих примања И мапирани
проблеми рањивих популација.
РСД У склопу аутрич активности
40,000.00 подељено 70 пакета за укупно 714
особа. Досегнуте особе без
икаквих примања и мапирани
проблеми рањивих популација.

Подела
хуманитарних пакета
угроженом
становништву услед
пандемије ЦОВИД
19
Подела
хуманитарних пакета
на
територији
Општине Мионица

Каталист
фондација

08.

Подела
хуманитарних пакета
на
територији
Општине Осечина.

Црвени крст
Осечина

09.

Подела
хуманитарних пакета
на територији Града
Шапца.

Град Шабац

10.

Одговор на КОВИД
19

Савет Европе

06.

07.

11.

Аутрич –
пилотирање
програма добре
праксе у Ваљеву

Општина
Мионица

UNDP –
Влада
Шведске –
Град Ваљево

РСД У склопу аутрич активности
97,500.00 подељено 95 пакета за укупно 211
особа. Досегнуте особе без
икаквих примања и мапирани
проблеми рањивих популација.
РСД У склопу аутрич активности
105,000.00 подељено 50 пакета за укупно 93
особе. Досегнуте особе без
икаквих примања и мапирани
проблеми рањивих популација.
РСД У склопу аутрич активности
528,000.00 подељено 300 пакета за укупно
846 особа. Досегнуте особе без
икаквих примања и мапирани
проблеми рањивих популација.
EUR У склопу аутрич активности
4,524.00 подељено 30 пакета за укупно 142
особе. Досегнуте особе без
икаквих примања и мапирани
проблеми рањивих популација.
USD Почело
пилотирање
аутрич
24,995.00 метода рада у Ваљеву, одржани
тренинзи за 20 стручних радника
и
сарадника.
Креиран
и
пилотиран напредни тренинг за
аутрич.

Активности у области социјалне заштите:
Бр.
01.

Активност
Реализована два акредитована тренинга у сарадњи са Комором социјалне заштите
„Примена концепта безбедносне културе у систему социјалне заштите“ за укупно 36
стручних радника, стручних сарадника и сарадника у систему социјалне заштите.

Програм социјалне заштите у бројкама:
Бр.
01.
02.
03.
04.
05.

Индикатор
Број пројеката
Износ донација у РСД
Број различитих клијената
Број пружених услуга
Број реализованих едукација

Резултат
11
16,297,538.00
8774
11948
4
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06.
07.
08.
09.
10.

Број полазника на едукацијама
Број подељених пакета
Број креираних докумената
Број реализованих истраживања
Број обухваћених популација

56
1760
9
1
11
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ПРОГРАМ - ПРЕВЕНЦИЈА ХИВ-А И ПОЛНО ПРЕНОСИВИХ ИНФЕКЦИЈА

Услед пандемије КОВИД 19 све наше активности смо врло брзо прилагодили и у
програму превенције ХИВ / АИДС-а. Седам месеци смо били једина ОГД која је
пружала услуге саветовања и тестирања у теренским условима на територији Србије.
Циљне популације у нашем програму социјалне заштите биле су: МСМ / ЛГБТ особе,
млади у сукобу са законом, Роми, особе које се баве сексуалним радом, особе које
живе са ХИВ/АИДС-ом, особе које користе психоактивне супстанце, млади, општа
популација.
Заинтересоване стране: Институти за јавно здравље, Заводи за јавно здравље, Градски
заводи за јавно зздравље, Градови и Општине, Министарство здравља, фармацеутске
компаније.
Пројекти у области превенције ХИВ-а и полно преносивих инфекција:
Бр. Пројекат
Донатор
01. Одговор на ХИВ/АИДС и Општина
сексуално
преносиве Рашка
инфекције на територији
општине Рашка.
02.

03.

04.

05.

Одговор
на
ХИВ
инфекцију
у
МСМ
популацији.
ХИВ превенцијиа и
тестирање међу МСМ
популацијом у мобилној
медицинској јединици.
Превенција ХИВ-а у
МСМ популацији на
територији Београда.

Glakso Smith
Klajn
kompanija
Gilead
Sciences
Europe Ltd

Глобални
Фонд за
АИДС,
туберколозу и
маларију и
Министарств
о здравља
Србије
Повећање
видљивости Тимочки
локалних
сервиса
у омладински
јединицама
локалне центар
самоуправе.

Вредност
Кратак опис
РСД Саветовано и тестирано на
141.025.00 ХИВ
176
особа.
Успостављено финансирање
услуге од стране Општине
Рашка.
РСД Саветовано и тестирано на
353,628.00 ХИВ
649
особа
на
територији Србије.
EUR Саветовано и тестирано на
33,044.00 ХИВ
839
особа
на
територији Србије. Одржано
два тренинга за МСМ аутрич
раднике и два тренинга за
здравствене раднике.
РСД Саветовано и тестирано 2069
5,641,250.00 особа на ХИВ на територији
Београда. Досегнуто укупно
2537 МСМ особа.

USD У
8
градова
Србије
4,996.00 организоване
акције
саветовања и тестирања на
ХИВ и општинама поднети
захтеви
да
се
ХИВ
превенција финансира из
локалних буџета.
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Активности у области превенције ХИВ / АИДС-а:
Бр.
01.

02.
03.

04.
05.

06.

07.
08.
09.
10.

Активност
Учешће представника Асоцијације ДУГА на састанку „AIDS Action Europe“ мреже и
пилотирање алата за унапређење квалитета услуга у области превенције ХИВ/АИДС-а од
стране Асоцијације ДУГА (Берлин, фебруар 2020.)
Презентовање искуства Асоцијације ДУГА у раду на превенцији ХИВ/АИДС-а током
КОВИД-19 кризе на Зум састанку у организацији Глобалног Фонда (мај, 2020)
Учешће представника Асоцијације ДУГА као стипендисте организације „International AIDS
Society” на првој виртуелној међународној АИДС конференцији, посвећеној иновацијама
у области превенције и лечења ХИВ/АИДС-а (јул, 2020)
Организовање и реализација два тренинга за обуку нових аутрич радника у области
превенције ХИВ/АИДС-а у МСМ популацији које је похађало 40 учесника
Организовање и реализација два тренинга за сенсибилизацију здравствених радника у
раду са МСМ популацијом у контексту превенције ХИВ/АИДС-а које је похађало 40
учесника
Учествовање представника Асоцијације ДУГА на годишњем састанку COBATEST мреже и
подношење извештаја о активностима организације, броју и структури тестираних
клијената у Србији кроз активности Асоцијације ДУГА
Учешће представника Асоцијације ДУГА на годишњем састанку чланова мреже “АIDS
Аction Europe”
Учешће представника Асоцијације ДУГА на Источноевропској конференцији посвећеној
превенцији ХИВ/АИДС-а
Уживо гостовање чланова Асоцијације ДУГА на онлине трибини у организацији Прајд
инфо центра поводом 1. децембра – Светског дана борбе против сиде
Учешће члана Асоцијације ДУГА у интервјуу за часопис Плезир на тему превенције
ХИВ/АИДС-а

Програм превенције ХИВ-а и полно преносивих инфекција у бројкама:
Бр.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Индикатор
Број пројеката
Износ донација у РСД
Број различитих клијената
Број пружених услуга
Број реализованих едукација
Број полазника на едукацијама
Број подељених кондома
Број подељених лубриканата
Број обухваћених популација

Резултат
5
10,098,059.00
4837
6241
4
80
143900
2950
8

7
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ПРОГРАМ - БЕЗБЕДНОСТ

Пројекти у области безбедности:
Бр. Пројекат
Донатор
Мисија ОЕБС-а у
01. Безбедносна
култура у свету Србији
младих.

Вредност
Кратак опис
РСД Организоване едукације у 10
1,080,700.00 средњих Школа за 40
средњошколаца
и
40
наставника и психолога на
тему повећања безбедности у
школама.
Предат
план
едукације на акредитацију
надлежном државном органу.

Програм безбедности у бројкама:
Бр.
01.
02.
05.
06.
07.

Индикатор
Број пројеката
Износ донација у РСД
Број реализованих едукација
Број полазника на едукацијама
Број израђених докумената

Резултат
1
1,080,700.00
24
80
1
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ПРОГРАМ - ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА АСОЦИЈАЦИЈЕ ДУГА

Пројекти у области повећања капацитета Асоцијације ДУГА:
Бр. Пројекат
01. Институционална
подршка за развој
капацитета
Асоцијације
ДУГА

02,

Донатор
Вредност
Влада
Швајцарске
РСД
Helvetas,
Swiss 2,600,000.00
Intercooperation
и
Грађанске иницијативе

Ургентна КОВИД Gilead Sciences Europe
19 подршка.
Ltd

Кратак опис
Повећани
капацитети
Асоцијације
ДУГА,
замењена техничка опрема
и
купљена
она
која
недостаје, уведено 6 нових
процедура у току израда
новог стратешког плана и
развојних докумената.
EUR Запослене 3 особе у циљу
31,200.00 повећања
капацитета
Асоцјације ДУГА у доба
КОВИД 19 пандемије. За
кориснике услуга и тим
Асоцијације
ДУГА
обезбеђена сва неопходна
заштитна опрема.
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Активности у области повећања капацитета:
Бр.
01.
02.

Активност
Амбасадор САД у Србији, његова екселенција Ентони Годфри посетио Асоцијацију ДУГА.
Асоцијација Дуга је постала придружена чланица Кровне Организације Младих Србије.

Програм повећања капацитета Асоцијације ДУГА у бројкама:
Бр.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Индикатор
Број пројеката
Износ донација у РСД
Број развијених интерних докумената
Број запослених по уговору о раду на неодређено време
Број запослених по уговору о раду на одређено време
Број запослених по уговору о делу
Број запослених по уговору о допунским пословима
Број запослених по уговору о ауторском делу
Број возила
Број комада купљене опреме и намештаја
Број похађаних тренингаод стране особља

Резултат
2
6,250,400.00
12
7
2
8
4
6
3
17
11
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Председник Асоцијације ДУГА
Александар Прица
м.п.

Достављено:
1. Архиви Асоцијације ДУГА: ________________________________
2. Управном одбору Асоцијације ДУГА: ___________________________________
3. Скупштини Асоцијације ДУГА: ____________________________________
4. Надзорном одбору Асоцијације ДУГА: ________________________________

