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Асоцијација ДУГА је у 2021 години усвојила нову Стратегију развоја за период 2021 –
2025 те је у складу са новоусвојеном стратегијом и реализовала своје активности. Било
је одређених активности које су у складу са нашим статутом, а које нисмо предвидели
Стратешким планом, већ су реализоване у циљу подршке борби против КОВИД 19
пандемије.

Наша три стуба деловања у борби за људска права и у 2021 години била су:

УСЛУГЕ

ЕДУКАЦИЈЕ

ЗАСТУПАЊЕ

Наши програми које смо реализовали у 2021 години у складу са стратегијом развоја
Асоцијације ДУГА за период 2021 – 2025 били су:
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Новом Стратегијом развоја за период 2021 – 2025 Асоцијација ДУГА је дефинисала и
нови идентитет организације, те смо установили нове али усаглашене са старим и:
Визија:
„Наше друштво је једнаких могућности, у њему нема заборављених!“
Мисија:
„Ми пружамо подршку најосетљивијим људима у нашој земљи да остваре своја
људска права, уживају слободу, безбедност и достојанство уз квалитетно образовање,
социјалну и здравствену заштиту.“
Вредности:
Једнаке могућности којима подразумевамо да сви појединци у нашем друштву имају
једнака права која су законом загарантована, као што су безбедност, право гласа,
слобода говора и окупљања, а нарочито једнак приступ образовању, здравственој и
социјалној заштити. Кроз једнаке могућности подразумевамо да правна регулатива не
прави разлику између припадника разних друштвених група, односно да нема
дискриминације мотивисане оним својством које представља неотуђиви део
идентитета неке особе. На пример, пол, старост, сексуална оријентација, порекло,
висина прихода или имовина, језик, вероисповест, убеђења, ставови, здравље или
инвалидитет не смеју довести до неједнаког третмана пред законом и не би требало
да неоправдано умањују могућности појединца.
Људска права за нас се сва људска бића рађају слободна и једнака у свом достојанству
и правима. То значи да сви ми од тренутка рођења поседујемо одређена права која се
називају људским правима. Људска права су загарантована сваком човеку на темељу
његовог постојања и неотуђива су, што значи да не могу никоме бити одузета.
Људским правима сматрају се загарантована права појединаца заштићеним од
државе. Основна људска права су: достојанство човека, право на развој особе,
једнакост пред законом и равноправност, слобода религије и расуђивања, слобода
учења, слобода мишљења, слобода штампе и информација, слобода окупљања,
слобода удруживања, слобода кретања, слобода избора занимања, слобода рада,
станарско право, гарантовање приватног власништва, права на наследство и др.....
Родна равноправност за нас представља једнаке могућности за жене, мушкарце и
особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком,
економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све
користи и добробити од напретка наше заједнице.
Достојанство за нас представља право сваког човека да буде вреднован и поштован.
Ненасилни дијалог за нас подразумева да не оцењујемо поступке и исказе других, већ
пре да се посветимо ономе што осећамо и да изложимо наше жеље или потребе.
Њиме подразумевамо двосмерну комуникацију која подразумева став да смо и ми
(као и друга страна) одговорни за своје поступке. Из тог разлога сматрамо да је
усмерена ка развоју.
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Квалитет услуга за нас представља стални изазов, да будемо што бољи, баш по мери
особе којој ту услугу пружамо, нама је корисник на првом месту. Једино мерило за наш
квалитет услуга које стално унапређујемо у складу са стварним потребама наших
корисника јесте задовољство корисника остварено том услугом и задовољење
његових потреба.
Толеранција је за нас прихватање и сарадња са људима без обзира на њихов пол,
старост, сексуалну оријентацију, порекло, висину прихода или имовину, језик,
вероисповест, убеђења, ставове, здравље или инвалидитет, другачији политички став
или разлику по неком другом основу.
Брига о људима за нас представља бригу о сваком човеку, како грађанину наше
државе, кориснику наше услуге, нашим сарадницима и партнерима тако и запосленим
у нашој организацији и њиховим породицама.
Хуманост за нас представља активан однос према људским вредностима и другим
људима, посебно према онима који нису у стању задовољити своје основне људске
потребе. Стога, ако желимо указати на важност хуманости, морамо промовисати дух
помагања и љубави према другом човеку.
Стратегија:
Само остваривањем свих људских права и слобода, уз адекватну социјалну и
здравствену заштиту, образовање и безбедност, можемо бити друштво
достојанствених људи.
Наша крилатица:
„Мало доброте човека према човеку више вреди него силна љубав према
човечанству.“ Dellen

ПРОГРАМ - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Услед пандемије КОВИД 19 све наше активности смо прилагодили и у програму
социјалне заштите корисницима наших услуга достављали и хуманитарне пакете,
радили на повећању имунизације и превенције.
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.
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Заинтересоване стране: Центри за социјални рад, Градови и Општине, Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Комора социјалне заштите.
У 2021 години наставили смо и процес пилотирања аутрич-а као иновативног,
превентивног међусекторског метода рада, акредитовали напредни тренинг за аутрич
раднице / раднике и почели процес преговора са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања на тему стандардизације аутрич метода
рада. Први састанак са представницима Министарства имали смо у октобру месецу, а
већ у децембру и први дводневни радни састанак на ком смо дефинисали наредне
кораке.
Пројекти у области социјалне заштите:
Бр. Пројекат
Донатор
01. Аутрич превентивни Град Шабац
интегрисани
социјално
здравствени програм
на
територији
Шапца.
02.

03.

Вредност
Кратак опис
РСД Аутрич методом рада обухваћено
1,000,000.00 251 особа из рањивих популација,
настављен рад на аутрич методу
рада у стратегији одрживог
развоја Шапца и Локалном
акционом
плану
социјалне
заштите.
"Аутрич,
нови Агенција за
ЕУР Започели пројекат у 15 Јединица
превентивни метод међународну
42,533.00 локалних
самоуправа.
рада
у
систему сарадњу
Реализовали 5 акредитованих
социјалне заштите"
Владе
основних тренинга за аутрич на
Немачке
којима је учествовало укупно 78
ГИЗ
особа.
Израдили
15
персонализованих
Локалних
акционих планова за 15 Јединица
локалних самоуправа и започели
процес јавног заговарања да у
своја
стратешка
документа
интегришу
аутрич
као
иновативни превентивни метод
рада.
"Ковид 19, добре
Агенција за
ЕУР У току пројекта реализовали смо
праксе за сигурнију
међународну
50,907.63 анализу рада 15 локалних кризних
будућност"
сарадњу
штабова и њихов рад за време
Владе
КОВИД 19 пандемије. У истих 15
Немачке Јединица локалних самоуправа
ГИЗ
реализовали смо и анализу рада
ОЦД у току КОВИД 19
пандемије. Реализовали смо 5
обука за наступе у медијима
доносиоца одлука за време
кризних ситуација на којима је
учествовало 46 особа. Креирали
смо
15
персонализованих
Локалних ланова комуникације у
кризним ситуацијама. Снимили
смо 21 успешну причу рада ОЦД
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04.

"Подршка процесу
имунизације у
Ваљеву"

05.

"Подршка
у Светска
повећању
процеса здравствена
имунизације против организација
Ковид 19 пандемије"

УСД
21,598.71

06.

Аутрич –
пилотирање
програма добре
праксе у Ваљеву

UNDP –
Влада
Шведске –
Град Ваљево

USD
24,995.00

Од мог града мојој
земљи

Београдски
фонд за
политичку
изузетност

07.

УНДП

РСД
1,036,934.76

РСД
235,160.00

за време КОВИД 19 пандемије и
дали 34 изјаве за штампу.
Реализовали смо пет тренинга
психосоцијалне подршке за ОЦД
за 59 особа и један тренинг за
професионалце за 17 особа.
Пружили смо психосоцијалну
подршку за 69 активиста и
активисткиња ОЦД.
У току пројекта повећали смо
информисаност 440 особа из
осетљивих популација на тему
значаја вакцинације и поделили
им 440 пакета заштитне опреме.
У току реализације пројекта у два
Града и 4 Општине досегли смо
2422 особе из 7 осетљивих
популација, сензибилисали их о
потреби
и
предностима
вакцинације против КОВИД 19,
од тих особа укупно 725 се и
вакцинисало што је 29,93%
учинак у повећању вакцинације.
Завршено пилотирање аутрич
метода
рада
у
Ваљеву,
акредитован напредни тренинг. У
току пилотирања досегнута 331
особа из рањивих популација.
Организована панел дебата на
тему социјалне заштите са
учешћем 26 особа.

Активности у области социјалне заштите:
Бр.
01.

02.

Активност
Реализована три акредитована тренинга у сарадњи са Комором социјалне заштите
„Основни тренинг за аутрич раднице / раднике“ за укупно 58 стручних радника, стручних
сарадника и сарадника у систему социјалне заштите.
Реализовали два акредитована тренинга у сарадњи са Центром за породични смештај и
усвојење Београд „Основни тренинг за рад са сексуалним мањинама“ за укупно 27
стручних радника, стручних сарадника и сарадника у систему социјалне заштите.

Програм социјалне заштите у бројкама:
Бр.
01.
02.
03.
04.
05.
06.

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

Резултат
7
14,452,935.01
3638
8948
22
311
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07.
08.
09.
10.

Број подељених пакета
Број креираних докумената
Број реализованих истраживања
Број обухваћених популација

440
45
2
11
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Слика 1. посета аутрич тима Асоцијације ДУГА кориснику.

ПРОГРАМ - ПРЕВЕНЦИЈА ХИВ-А И ПОЛНО ПРЕНОСИВИХ ИНФЕКЦИЈА

Услед пандемије КОВИД 19 све наше активности смо прилагодили и у програму
превенције ХИВ / АИДС-а.
Циљне популације у нашем програму превенције ХИВ-а и полно преносивих инфекција
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
01. Одговор на ХИВ/АИДС и
сексуално
преносиве
инфекције на територији
општине Рашка.
ХИВ
02. Подршка
превентивним
програмима у условима
Ковид 19 пандемије

03.

04.

05.

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

Донатор
Општина
Рашка
Глобални
Фонд за
АИДС,
туберколозу и
маларију

Gilead
Sciences
Europe Ltd

Глобални
Фонд за
АИДС,
туберколозу и
маларију и
Министарств
о здравља
Србије
Подршка у стварању Тимочки
одрживости
ХИВ омладински
превентивних програма
центар

06.

Обележавање
децембра у Ваљеву

01 Градска
управа
Ваљево

07.

Превенција
полно Градски завод
преносивих инфекција у за јавно
МСМ популацији
здравље
Београд

08.

Обележавање
01 Амбасада
децембра и Европске Француске у
недеље тестирања
Београду

09.

Обележавање
01 ЕРА
децембра и Европске
недеље тестирања

Вредност
Кратак опис
РСД Саветовано и тестирано на
141.092.88 ХИВ 127 особа.
РСД Написан
приручник
за
2,905,594.85 ментално здравље особа под
повећаним ризиком на ХИВ
и особа које живе са ХИВ-ом
и
започет
процес
организације 3 округла стола
за здравствене раднике.
EUR Саветовано и тестирано на
20,400.00 ХИВ
296
особа
на
територији Србије.
РСД Саветовано и тестирано 3234
7,080,000.00 особа на ХИВ на територији
Београда. Досегнуто укупно
3802 МСМ особа.

USD Реализовали
дводневни
3,500.00 међусекторски састанак на
Министарском нивоу у циљу
стандардизације
аутрич-а.
Учествовало 22 особе.
РСД Реализовали две уличне
28,500.00 акције
саветовања
и
тестирања на којима је
тестирано 29 особа.
РСД Организовали
ЗООМ
92,890.00 радионицу
са
епидемиологом
и
дерматовенерологом
и
саветовање за клијенте у
потреби за подршком. На
радионици учествовало 18
особа,
кроз
процес
саветовања са здрасвтвеним
радницима прошла 51 особа.
РСД Реализоване
акције
234,450.00 саветовања и тестирања на
ХИВ у 5 градова у којима је
саветовано и
тестирано
укупно 198 особа.
РСД Реализовали он лајн и
304,449.71 уличне
кампање
по
клубовима као и акције
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10.

Истраживање
утицаја
КОВИД 19 пандемије на
популације
под
повећаним ризиком од
ХИВ-а и особе које живе
са ХИВ-ом

Глобални
Фонд за
АИДС,
туберколозу и
маларију и
Министарств
о здравља
Србије

саветовања и тестирања у
два града. Укупно досегнуто
кроз саветовање и тестирање
148 особа.
РСД Реализовано истраживање у
802,157.40 популацијама
под
повећаним ризиком на ХИВ
и особама које живе са ХИВом у ком је обухваћено 240
особа
и
написана
публикација са резултатима.

Активности у области превенције ХИВ / АИДС-а:
Бр.
01.
02.
03.
04.

Активност
Учешће председника Асоцијације ДУГА у писању националног пројекта за Глобални Фонд
за АИДС, туберколозу и маларију, за период 2022 - 2025
Председник Асоцијације ДУГА именован за потпредседника Републичке комисије за ХИВ,
туберколозу и полно преносиве инфекције.
Председник Асоцијације ДУГА учествовао на међународној конференцији у Истамбулу
„Одрживост ХИВ превентивних програма“.
Председник Асоцијације ДУГА учествовао као говорник на међународној конференцији у
Подгорици „Одрживост ХИВ превентивних програма“.

05.
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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
10
14,305,773.64
4341
6134
2
30
144782
51628
8

Слика 2. лаборант Асоцијације ДУГА у току акције тестирања на ХИВ.
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ПРОГРАМ - ПРОСВЕТА И ОБРАЗОВАЊЕ

Пројекти у области просвете и образовања:
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. Кроз радионице
вршњачких
едукатора
прошло 517 особа.

Активности у просвете и образовања:
Бр.
01.

02.

Активност
Заводу за унапређење образовања и васпитања предат програм стручних едукација на
акредитацију под називом „Концепт безбедносне културе у систему образовања и
васпитања“.
Заводу за унапређење образовања и васпитања предат програм стручних едукација на

акредитацију под називом „Живе библиотеке у систему образовања и васпитања“.

Програм просвета и образовање у бројкама:
Бр.
01.
02.
05.
06.
07.

Индикатор
Број пројеката
Износ донација у РСД
Број реализованих едукација
Број полазника на едукацијама
Број
учесника
вршњачких
едукација

Резултат
1
1,080,700.00
24
80
517
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Слика 3. ЗООМ третнинг са вршњачким едукаторима.

ПРОГРАМ - ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА АСОЦИЈАЦИЈЕ ДУГА

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

Швајцарске
Swiss

Вредност
Кратак опис
РСД Повећани
2,600,000.00 Асоцијације

капацитети
ДУГА,

капацитета
Асоцијације
ДУГА

Intercooperation
и
Грађанске иницијативе

уведено 6 нових процедура.
Креиран стратешки план
развоја и комуникациона
стратегија за период 2021 –
2025 и унапређено 12
управљачких докумената.

Активности у области повећања капацитета:
Бр.
01.
02.

Активност

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 тренинга од стране особља

Резултат
1
2,600,000.00
12
5
2
10
3
8
3
18
8
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Слика 4. међусекторски радни састанак у Врднику на стандардизацји аутрич-а.
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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: ________________________________

