5. Evropská konference Harm reduction
Praha, Hotel International, 10. - 12. 11. 2021
Harm reduction, tedy zmírňování dopadů závislostí ve společnosti, je
činnost, v níž je Česká republika, na evropské špičce. I proto jsme
nadšeni, že můžeme být pořadateli odložené evropské konference
právě v Praze.

Inovace, komunita a politický leadership
Tak zní téma letošní konference, kde se na platformě diskusí předních
světových odborníků bude probírat drogová politika a to, jak tato
přímo ovlivňuje komunitu uživatelů drog, ale i dalších
marginalizovaných skupin, jako jsou pracovníci v sex byznysu a lidé
žijící s HIV/AIDS. Dále se bude věnovat trendům na poli harm
reduction, sociální inkluze a inovativním řešením v době krizí.
V neposlední řadě je konference obrovskou příležitostí k sdílení nových
poznatků a navazování mezinárodní spolupráce.

V České republice nejsme zvyklí na účast komunity uživatelů při debatách o tom, čemu by se služby
měly věnovat, pro koho jsou, jaká témata jsou klíčová. Motto „Nic o nás bez nás“, které tyto
komunity desítky let razí, jsou někdy v českém prostředí přijímány s pozdviženým obočím.
Konference je tak příležitostí vyzkoušet si ověřený model.
„Harm reduction, snižovaní rizik, může být realizováno buď z pohledu odborného nebo může být
budováno zespodu. Ideální je, když se tyto směry spojují. V ČR jsou služby neseny především
odborníky – ve světě tomu tak nebylo a není, nositeli HR služeb byli právě uživatelé, byla to inciativa
zdola. K poznání těchto struktur a jiných přístupů je Evropská HR konference ideální příležitostí. HR
je nejen pragmatickou odpovědí na požadavky ochrany veřejného zdraví, ale i svébytnou podporou a
pomoci mezi uživateli navzájem. To, co veškeré účastníky procesu HR spojuje, je hodnota vzájemné
pomoci a soucitu.“ David Pešek, vedoucí kontaktního centra SANANIM

Vybrané klíčové body konference
Sociální inkluze a Harm Reduction – integrativní přístup ⚫ Dekriminalizace jako další logický krok
pro Evropu ⚫ Integrované služby zaměřené na lidi, nikoli na nemoci ⚫ Důležitost občanské
společnosti a její dohled na služby ⚫ Aplikační místnosti ⚫ Boom syntetických opioidů v Evropě ⚫
Naloxone a předávkování v době pandemie ⚫ Nikoho nenechat pozadu: Začleňování lidských práv a
reforma způsobu vymáhání práva ⚫ Klíčová role žen pro zajištění dostupnosti Harm Reduction
služeb ⚫ Nové syntetické drogy a syntetické kanabinoidy ⚫ Chemsex, stigma a zneužívání ⚫ ⚫
Eliminace hepatitidy C a role Harm Reduction služeb ⚫ Rychlé reakce ze strany města na lokální
problémy

Konference se pořádá od roku 2011 v různých evropských městech jako je Marseille, Basilej,
Amsterdam či Bukurešť. Od 10 do 12. listopadu 2021 bude konferenci hostit pražský hotel
Internacionál.
Konference je určená pro pracovníky z organizací věnujících se závislostem a Harm Reduction ale i
odborníky z komunity uživatelů drog. Konference je určená i státním úředníkům, politikům,
vědeckým pracovníkům a novinářům.
Mezi hlavními řečníky budou např.:
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•
•
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•
•

Milena Johnová, radní Hl. města Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví
Alexis Goosdeel, ředitel EMCDDA | John Peter Kools, Trimbos Institute
Senator Lynn Ruane, Ireland, Global Parliamentarian Network Unite
Hans Haltmayer, Commissioner for Addiction and Drug Issues of the City of Vienna
Iryna Kutsenko, Odessa City Council, Member of Parliament, Ukraine
Angela Cutasevici, Deputy Mayor of Chisinau, Moldavia
Ms. Fotini Leobilla, City of Athens’ official delegate, Greece
Jindřich Vobořil, Institute of Rational Addiction Policies (IRAP)
Ganna Dovbakh, Eurasian Harm Reduction Association (EHRA)
Magdalena Harris (London School of Hygiene & Tropical Medicine)
Pavel Bém, Global Commission

Konferenci pořádá
•
•
•

Correlation (Evropská síť Harm Reduction služeb)
EHRA (Euroasijská Harm Reduction asociace)
SANANIM z.ú. – nezisková organizace pro léčbu závislostí

Kontakt pro novináře: Vojtěch Kozlík, SANANIM, kozlik@sananim.cz,
603 247 921www.harmreductionconference.eu

