град Пожаревац, општина Велико Градиште
Дан борбе против беле куге,
Оперативни план изласка из демографске кризе
Пожаревац - Сребрно Језеро, 17-18. септембар
Програм рада (агенда); субота 18.09.2021.

први блок: 11:00 - 13:00, кафе пауза: 13:00 - 13:20
други блок: 13:20 - 15:20 пауза за ручак 15:20 - 16:20
трећи блок: 16:20 - 18:00
11:00 Саша Стевић, привредник, Пожаревац (уводна реч оснивача манифестације Дан борбе
против беле куге)
Маријана Миликић, удружење Српска традиција (Бројна породица гарант очувања српске
традиције)
Биљана Спасић, мр економије, Крагујевац (Изумире ли ђачка Србија?)
Радош Пејовић, Члан Савета Владе Републике Србије за права детета, помоћник покрајинског
секретара за демографију и социјалну политику (Породица као највреднији национални
ресурс)
Братислав др Миловановић, Колевка је највеће пространство (Демографски слом Србије и
могућности обнове - Размишљање на рушевинама)
Марија Стајић, Међународна организација за породицу (Борба за рађање и одрастање трансродна идеологија као највећа претња деци и породици)
Владица Гавриловић, Покрет за децу Три плус (Бела куга - највећи проблем Србије)
Маја Ковачевић, удружење Кнегиња Персида Карађорђевић, Краљево (Живот многодетне
породице у Србији)
Проф. др Станка Стјепановић и Коста Стјепановић, Рума (Сукоб права жене на абортус и права
трећих лица на слободу одлучивања)
Вања др Милошевић, гинеколог, ГАК Народни фронт (Основи националне стратегије
пронаталитетне политике)

Горан Орлић, Друштво српских домаћина (Предлог измена закона о вештачком прекиду
трудноће)
Проф. др Петар Веселиновић, декан Економског факултета у Крагујевцу
Душан Нишевић, удружење Породична Србија (Дани породице у Перлезу, Зрењанин)

14:00 - Видео конференција (међународни блок и он-лајн укључења):
Андреј Владимирович Зубенко, Центар подршке породици, материнству и деци «Покрова»,
град Бобрујск, Белорусија.
Александр Ерух, Про-лајф Украјина, Кијев, Украјина.
Алехандро Макарон, Фондација демографске ренесансе, Шпанија.
(најава: Конференција у Лисабону, 29. октобра 2021., асоцијација One of us - oneofus.eu)
Биљана Анђелковић, психотерапеут (Могућности психотерапије у одржавању ризичних
трудноћа).
Стефан Вуковић, Никшић, Радна група за дјецу и омладину Уједињених нација (Утицај
савремених медија на повећање броја абортуса и ерозију породице).
Протојереј Јован Пламенац, Бар (Демографија у свијетлу Завјета светог Лазара Косовског).
Сергеј Валентинович Чесноков, асоцијација За живот (За жизнь), директор московског
фестивала За живот, доктор историјских наука, Русија.
...........................................................
Проф. др Милан Живојиновић и Лидија Раденовић, Центар за геополитичка истраживања
Српски одговор (Породица као демографска димензија геополитичког оквира Србије)
Татјана Карташова, гинеколог, Београд, (Саветовање у ситуацији репродуктивног избора)
Тијана Петровић, наставник, Београд (Светиња породице)
Светлана Марјанов, наставник, Београд, (Опстанак Србије)
Видан Богдановић, историчар, Београд (Историјат демографског проблема)
Радојко Љубичић, Савез за живот (Предлози за Оперативни план изласка из демографске
кризе)
Савез за живот: статут, руководство, регистрација
Усвајање Заједничког оперативног плана изласка из демографске кризе; имајући у виду
Заједничку резолуцију усвојену 22. маја у Вршцу

