დღე 1 – 26 მარტი
09:00-10:00

რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ა

10:00-10:50

გახსნითი სესია
10:00-10:40 მ ი ს ა ლ მ ე ბ ა
ფილიპ დე ბოტონი - პრეზიდენტი - მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი
ელიზაბეტ ავრილი - დირექტორი - Gaia Paris - საქართველოს მისიაზე პასუხისმგებელი - მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი
ქეთი ხუციშვილი - აღმასრულებელი დირექტორი - ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო(OSGF)
ზაზა ქარჩხაძე - გამგეობის თავმჯდომარე - ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი(GeNPUD)
აქტივისტების სამიტის ანგარიში

1 0 : 4 0 - 1 0 : 5 0 ვიდეო კლიპის ჩვენება

10:50-12:30

პლენარული სესია: გარდამავალი პერიოდი და ზიანის შემცირების მდგრადობა
O p e n i n g S ქეთევან
e s s i o nჩხატარაშვილი - ექსპერტ/კონსულტანტი
მოდერატორი:

12:30-13:00

10:50-11:00

გარდამავალ
პერიოდში
ზიანის
შემცირების
მომსახურებებზე
მდგრადი
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა: გამოწვევები და გადაჭრის გზები

კახა კვაშილავა - აღმასრულებელი დირექტორიზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი (GHRN)

11:00-11:10

გარდამავალი პერიოდი: აივ ინფექციის ეფექტიანი
პასუხი
და
ზიანის შემცირების მდგრადობა:
სტრატეგიული პრიორიტეტები, განხორციელებული
საქმიანობა და სამომავლო გეგმები

თამარ გაბუნია - მინისტრის მოადგილე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა,
შრომის,
ჯანმრთელობის
და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

11:10-11:20

გამოტანილი დასკვნები და რისი გათვალისწინება
შეგვიძლია: ზიანის შემცირება და მომსახურებაზე
ხელმისაწვდომობა ქვეყნებში რომლებიც ემზადებიან
გარდამავალი პერიოდისათვის

გიონგივერ ჯაკაბი - პორტფოლიო მენეჯერი –
შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან
ბრძოლის გლობალური ფონდი

11:20-11:30

ზიანის შემცირების ადგილობრივი დაფინანსება
EECA რეგიონში: გამოწვევები და კომპრომისები

განნა დოვბახი - აღმასრულებელი დირექტორი ევრაზიის ზიანის შემცირების ასოციაცია (EHRA)

11:30-11:40

გამოტანილი დასკვნები და რას უნდა ვერიდოთ:
ზიანის
შემცირება
და
მომსახურებაზე
ხელმისაწვდომობა ქვეყნებში სადაც გარდამავალი
პერიოდი დასრულდა

პიტერ საროში - აღმასრულებელი დირექტორი Rights Reporter Foundation

11:40-12:30

პანელური დისკუსია და კითხვა-პასუხი

შესვენება & პოსტერების ტური

13:00-14:30

პლენარული სესია: ახალი ზიანის შემცირება
მოდერატორი:
ჯავახიშვილი - პროგრამის მენეჯერი - გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში -GIP
O p e n i n g დარეჯან
S e s s i o(ჯანა)
n

14:30-16:00

13:00-13:10

ახალი
ფსიქოაქტიური
ნივთიერებები
და
არაინექციური
ნარკოტიკების
მოხმარება:
გლობალური გამოწვევები და საპასუხო ქმედებები

მეთ საუსველი - პროექტის კოორდინატორი ნარკოტიკების მომხმარებელთა ევროპის ქსელი
(EuroNUD)

13:10-13:20

ახალი
ფსიქოაქტიური
ნივთიერებები
და
არაინექციური
ნარკოტიკების
მოხმარება
საქართველოში: საჭიროებები და გამოწვევები

დავით
ოთიაშვილი
აღმასრულებელი
დირექტორი - დამოკიდებულების კვლევითი
ცენტრი ‘’ალტერნატივა ჯორჯია’’

13:20-13:30

კანაფის კონტროლი. კანაფის რეგულირებადი,
არაკომერციული ბაზრის დეტალური და ზომიერი
სცენარი

13:30-13:40

საინექციო ოთახი: ადამიანის ჯანმრთელობისა და
საზოგადოებრივი ზიანის შემცირების ეფექტიანი
ზომა

ელიზაბეტ ავრილი - დირექტორი - Gaia Paris საქართველოს მისიაზე პასუხისმგებელი მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი

13:40-13:50

ნარკოტიკების მოხმარება და ზიანის შემცირება ღამის
კლუბებსა და მუსიკალურ ფესტივალებზე: რა არის
აუცილებელი რომ დავნერგოთ?

დავით სუბელიანი - თეთრი ხმაურის მოძრაობა

13:50-14:30

პანელური დისკუსია და კითხვა-პასუხი

პროფესორი ტომ დეკორტი - კრიმინოლოგიის
პროფესორი - გენტის უნივერსიტეტი

ს ა დ ი ლ ი & გ ა მ ო ფ ე ნ ი ს ტ უ რ ი : საქართველოში არ არსებული ზიანის შემცირების საუკეთესო პრაქტიკები
საგამოფენო ჯიხური 1: საინექციო ოთახი

საგამოფენო ჯიხური 3: ნარკოტიკული
საშუალებების ტესტირება

საგამოფენო ჯიხური 2: ზიანის შემცირების
პარაფერნალია

საგამოფენო ჯიხური 4: ჰეროინით
მხარდაჭერილი მკურნალობა (HAT) და ჩთ სხვა
პრაქტიკები

საგამოფენო ჯიხური 5:
საინექციო
ინსტრუმენტების
გამანაწილებელი
მექანიკური აპარატი - სიგმა

16:00-17:30

პარალელური სესია 1: ზიანის შემცირების მომსახურებები
O p e n i n g -S ქეთევან
e s s i o nბიძინაშვილი - აღმასრულებელი დირექტორი - ‘ნაბიჯი მომავლისაკენ’
მოდერატორი
აივ/შიდსი
16:00-16:10

მიმოხილვა და გამოწვევები: აივ ინფექცია და
ზიანის შემცირება საქართველოში

მაკა გოგია - პროგრამის დირექტორი - ზიანის
შემცირების საქართველოს ქსელი (GHRN)

16:10-16:15

აივ დადებითი ქალები, არვ მკურნალობა და
ზიანის შემცირების მომსახურებები

თამარ გახოკიძე - სოციალური მუშაკი - ‘ჰეპა +’

16:15-16:20

აივ-თან დაკავშირებული სარისკო და უსაფრთხო
ქცევები მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი
კონტაქტი
აქვთ
მამაკაცებთან
და
ამავე
პოპულაციის ზომის შეფასება

ნათია შენგელია - მკვლევარი - საერთაშორისო
ფონდი კურაციო

16:20-16:35

კითხვა - პასუხი

Cჰეპატიტი
16:35-16:45

C ჰეპატიტი და ზიანის შემცირება საქართველოში

16:45-17:00

კითხვა - პასუხი

ნინო ჯანაშია - აღმასრულებელი დირექტორი’ქსენონი’

ტუბერკულოზი
17:00-17:10

ზიანის შემცირების
პროგრამებში

17:10-17:30

კითხვა - პასუხი

როლი

ტუბერკულოზის

კონსტანტინე ლაბარტყავა - აღმასრულებელი
დირექტორი - ‘ახალი ვექტორი’

16:00-17:30

პარალელური სესია 2: მკურნალობა & რეაბილიტაცია
მოდერატორი - ნინო წერეთელი - აღმასრულებელი დირექტორი - საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური
Opening Session
ცენტრი ‘თანადგომა’

ოპიოიდ ჩანაცვლებითი თერაპია
16:00-16:10

ოპიოიდ ჩანაცვლებითი თერაპია საქართველოში

16:17-16:25

პაციენტთა თვალით დანახული ჩანაცვლებითი
თერაპიის
პროგრამები:
საჭიროებები
და
გამოწვევები

16:25-16:35

კითხვა - პასუხი

ხათუნა თოდაძე - დირექტორის მოადგილა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის
პრევენციის ეროვნული ცენტრი
კონსტანტინე რუხაძე - მჩთ პაციენტი

სარეაბილიტაციო პროგრამები
16:35-16:45

სარეაბილიტაციო პროგრამები საქართველოში:
არტ თერაპიიდან სარეაბილიტაციო ცენტრამდე

ვაჟა
კასრელიშვილი
პროექტის
კოორდინატორი - საინფორმაციო სამედიცინოფსიქოლოგიური ცენტრი ‘თანადგომა’

16:35-16:45

სარეაბილიტაციო პროგრამები საქართველოში:
არტ თერაპიიდან სარეაბილიტაციო ცენტრამდე

16:45-17:00

კითხვა - პასუხი

ნათია
ფანჯიკიძე
ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაციის
ცენტრის
„კამარას“
დამფუძნებელი
და
თერაპიის
პროგრამის
ხელმძღვანელი

ზიანის შემცირება ციხეებში
17:00-17:10

ზიანის შემცირება ციხეებში: საჭიროებები და
გამოწვევები

17:10-17:30

კითხვა - პასუხი

კახა კეპულაძე - პროექტის კოორდინატორი საინფორმაციო
სამედიცინო-ფსიქოლოგიური
ცენტრი ‘თანადგომა’

16:00-17:30

პარალელური სესია 3: სპეციფიური მომსახურებები და ადამიანის უფლებები
მოდერატორი
- ზიანის შემცირების მრჩეველი - მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი
O p e n i n g -S ერნსტ
e s s i oვისსე
n
ზედოზირება
16:00-16:07

ოპიოიდებით გამოწვეული ზედოზირების მართვა

ზაზა ქარჩხაძე - გამგეობის თავმჯდომარე ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს
ქსელი(GeNPUD)

16:07-16:14

ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული
ზედოზირება: საპასუხო ქმედებების წარმოდგენა

თემო ხატიაშვილი - დირექტორი - სათემო
ალიანსი

16:14-16:20

ზიანის შემცირება ღამის კლუბებში: საჭიროებები და
მოთხოვნები

ნაჯა ორაშვილი - მფლობელი - ღამის კლუბი ‘ბასიანი’

16:20-16:35

კითხვა - პასუხი

ნარკოტიკების მოხმარება და ლგბტქი თემი
16:35-16:42

ნარკოტიკების
მოხმარება
და
მოსალოდნელი
გამოწვევები მსმ და ტრანსგენდერ თემში

16:42-16:50

თბილისი პრაიდი
უფლებებისათვის

16:50-17:00

კითხვა - პასუხი

-

ღირსების

მარში

ლგბტქი

დავით კახაბერი - პროგრამის კოორდინატორი თანასწორობის მოძრაობა
გიორგი თაბაგარი - თბილისი პრაიდი

ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები
16:35-16:45

სპეციფიური
საჭიროებები
და
ნარკოტიკების
მომხმარებელ ქალებზე მორგენული მომსახურება

16:35-16:45

სპეციფიური საჭიროებები და სექს მუშაკ ქალებზე
მორგენული მომსახურება
კითხვა პასუხი

16:45-17:00

ეკატერინე გარდაფხაძე - ‘აკესო’

ნინო ბოლქვაძე - ‘ქალები თავისუფლებისათვის’

დღე 2 – 27 მარტი
09:00-10:00

რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ა

10:00-12:00

პლენარული სესია: ნარკოპოლიტიკა
მოდერატორი: სალომე ასათიანი - რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის კორესპონდენტი

12:00-12:30

10:00-10:10

ნარკოპოლიტიკა
დეფინიცია
და
მიმოხილვა

10:10-10:20

კანაფის
საკანონმდებლო
რეგულირება
და
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები

10:20-10:30

რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა საქართველოში
Human Rights Watch-ის ანგარიში

10:30-11:40

მოწოდება გლობალური დეკრიმინალიზაციისაკენ

10:40-10:50

საქართველოს პარლამენტის
ნარკოპოლიტიკასა
და
დაკავშირებულ გამოწვევებზე

10:50-11:00

შსს-ს ხედვა და გეგმები ნარკოპოლიტიკასა და
კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

10:50-11:00

ნარკოპოლიტიკისადმი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მიდგომა

11:10-11:20

ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემის ხმა

სელინ გრილონი - ადვოკაციის მრჩეველი მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი
ლაშა აბესაძე - ნარკოტიკების მომხმარებელთა
საქართველოს ქსელი (GeNPUD)

11:20-11:30

დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნა

11:30-12:00

პანელური დისკუსია და კითხვა - პასუხი

საქართველოში:
საკანონმდებლო

შესვენება და პოსტერების ტური

პრობლემის
ცვლილებათა

სოფო
ვერძეული
მართლმსაჯულების
და
დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი, ადამიანის
უფლებების
სწავლებისა
და
მონიტორინგის
ცენტრი (EMC)
ვახუშტი მენაბდე - კონსტიტუციონალისტი

-

გიორგი გოგია - ევროპისა და ცენტრალური აზიის
განყოფილების
ასოცირებული
დირექტორიHuman Rights Watch
ბინო გურუნგი - გამგეობის წევრი - ნარკოტიკების
მომხმარებელთა საერთაშორისო ქსელი (INPUD)

ხედვა და გეგმები
კანონდმებლობასთან

აკაკი ზოიძე - თავმჯდომარე - ჯანდაცვისა და
სოციალურ საკითხა კომიტეტი – საქართველოს
პარლამენტი

ბექა წიქარიშვილი – თეთრი ხმაურის მოძრაობა

12:30-14:00

პლენარული სესია: დონორები და დაფინანსება

O
p e n i n g S განნა
e s s iდოვბახი
on
მოდერატორი:
- აღმასრულებელი დირექტორი - ევრაზიის ზიანის შემცირების ასოციაცია (EHRA)

14:00-15:30

12:30-12:40

საბიუჯეტო
პროცესის
წარმართვის
ძირითადი
ეტაპები და სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმები
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ფორმირების
მიმართულებით

ირინა ჯავახაძე - უფროსი სპეციალისტი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

12:40-12:50

დაკარგული
ათწლეული:
ზიანის
შემცირების
დაფინანსების უგულებელყოფა და ჯანდაცვის
კრიზისი ნარკოტიკების მომხამრებლებს შორის

ოლგა
შუბერტი
უფროსი
პოლიტიკის
ანალიტიკოსი - Harm Reduction International

12:50-13:00

ზიანის შემცირების და გადამკვეთი სფეროების
დაფინასნების
შესაძლებლობები
ევროკავშირის
პროგრამებში

ლალი ჩხეტია - პროგრამის ოფიცერი ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში

13:00-13:10

საფრანგეთის
5%
ინიციატივა:
პოლიტიკა და შესაძლებლობები

დაფინანსების

ტიფენ ლიუკა – ტექნიკურ და ჰუმანიტარულ
საკითხებში თანამშრომლობის ატაშე
- საფრანგეთის საელჩო საქართველოში

13:10-13:20

შიდსის ჯანმრთელობის ფონდის (AHF) აივ პროგრამა
საქართველოში.

მზია ტაბატაძე – პროგრამის კონსულტანტი –
შიდსის ჯანმრთელობის ფონდის (AHF)

13:20-13:30

CRG EECA რეგიონალური პლატფორმა - ტექნიკური
მხარდაჭერის შესაძლებლობები

განნა დოვბახი - აღმასრულებელი დირექტორი ევრაზიის ზიანის შემცირების ასოციაცია (EHRA)

13:30-14:00

პანელური დისკუსია და კითხვა - პასუხი

სადილი & საგამოფენო ტური: წარმატებული ნარკოპოლიტიკები
საგამოფენო ჯიხური 1: ნარკოპოლიტიკა
პორტიგალიაში

საგამოფენო ჯიხური 3: ნარკოპოლიტიკა
შვეიცარიაში

საგამოფენო ჯიხური 2: ნარკოპოლიტიკა
ნიდერლანდებში

საგამოფენო ჯიხური 4: ნარკოპოლიტიკა ჩეხეთში

საგამოფენო ჯიხური 5:
კანაფის ლეგალიზება
კოლორადოს შტატში,
აშშ

-

15:30-17:00

ვორკშოპები

O
p e n i n1:
g გარდამავალი
S e s s i o n პერიოდი და მდგრადობა;
ვორკშოპი
მოდერატორი - გიორგი გოცაძე - საერთაშორისო ფონდი კურაციო (CIF)
ვორკშოპი 2: ახალი ზიანის შემცირება ;
მოდერატორი - ირმა კირთაძე - დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი ‘ალტერნატივა ჯორჯია’
ვორკშოპი 3: ნარკოპოლიტიკა;
მოდერატორი - დავით ოთიაშვილი - დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი ‘ალტერნატივა ჯორჯია

17:00-17:30

შესვენება

17:30-18:30

დახურვის სესია
17:00-17:20

ვორკშოპების შედეგები

17:20-17:30

კონფერენციის დეკლარაციის პრეზენტაცია

17:30-18:00

კონფერენციის დახურვა

ვორკშოპების მოდერატორები

მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

