
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

проф. др Нађа Марић Институт за ментално здравље и Медицински факултет у Београду, 
Прва епидемиолошка студија учесталости психијатријских поремећаја 
у општој популацији - CoV2Soul.rs 

Ирена Стојадиновић Мрежа психосоцијалних иновација – ПИН, Баријере у тражењу стручне 
помоћи и доступност бесплатних услуга

Гордана Новаковић Савет за штампу, Примери лошег медијског извештавања

проф. др Даница 
Грујичић

министарка, Министарство здравља 

прим. доц. др Дарко 
Лакетић

председник Одбора за здравље и породицу, Народна скупштина

проф. др Нађа Марић Институт за ментално здравље и Медицински факултет у Београду

проф. др Тамара 
Џамоња Игњатовић 

Филозофски факултет, Одељење за психологију и  Друштво 
психолога Србије

Јелена Анкић Покрет за ментално здравље, Caritas Srbije

Поздравна реч: Нина Митић,  
помоћница министра, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

10. ДЕЦЕМБАР 2022.

А Г Е Н Д А

„Да нико не буде изостављен – у сусрет обележавању 75 година  
Универзалне декларације о људским правима“

 (Дом Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, Београд)

Модераторка:  Драга Шапић, 
Мрежа психосоцијалних иновација - ПИН

11:30 – 12:00 Представљање резултата истраживања

12:00 – 12:30 Дискусија и сагласност о поступањима – крај панела

10:30 – 10:50 Регистрација учесника

11:00 – 11:30 Уводна обраћања

Друштвени дијалог:  
Да нико не буде изостављен - ментално здравље, 

све је то нормалнo (сала број 3, први спрат)



QR код за Публикацију о Савету за праћење 
примене препорука УН за људска права

QR код за Инструмент за укључивање принципа 
Да нико не буде изостављен – српски

QR code for The Tool For the Introduction of the 
“Leave No One Behind” Principle - eng 

QR код за Публикацију о Друштвеном 
дијалогу  

Штампу је обезбедило Удружење за подршку особама ометеним у развоју ,,НАША КУЋА“, на ручно рађеном, 
рециклираном, висококвалитетном папиру за вишеструку намену, који, као социјални предузетници, сами 
израђују; nashakuca@gmail.com

Свечани део
(Велика сала и централни хол Дома Народне скупштине)

Модератор: Александар Радосављевић, в.д. помоћника министра, 
Министарство  за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Томислав Жигманов министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Франсоаз Жакоб стална координаторка Уједињених нација  у Србији 

Њ.Е. Јан Брату амбасадор, шеф Мисије ОЕБС у Србији

Ана Брнабић председница Владе Републике Србије

др Владимир Орлић председник Народне скупштине Републике Србије

Додела захвалница

Завршна обраћања:

Током целог дана трајаће изложба фотографија удружења: Снага пријатељства-Аmity, 
Излазак, Адвентистички  развојни и хуманитарни рад – АДРА Србија и Покрет за ментално 
здравље (централни хол)

13:00 - 14:00 Завршна обраћања и додела захвалница (Велика сала)

14:00 – 15:00 Наступ хора Дечијег културног центра Београд  
и коктел (централни хол)


