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      Kot vsako leto, Projekt Virus (DŠMS) organizira akcijo Prvi december:  
  
      Akcija bo potekala 29. novembra, od 9h dalje na Prešernovem trgu!  
  
      Po akciji (ob 18h) sledi koncert skupine Manouche.    
  
  

      Podrobno:  
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      Akcija 1. december – svetovni dan boja proti aidsu je javnozdravstvena, preventivna akcija,
ki jo Projekt VIRUS, letos pod sloganom "Hočem se      Igrati Varno",
organizira že šestnajstič zapored. Glavni namen akcije je ozaveščanje ljudi o spolno prenosljivih
okužbah      (SPO) s poudarkom na virusu HIV in aidsu, virusu HPV, reproduktivnem zdravju ter
motivacija za odgovorno spolno vedenje. Cilji akcije so zmanjšati      stigmatizacijo spolnosti in
SPO v slovenski populaciji, pritegniti čim več ljudi k testiranju za SPO, zmanjšati stigmatizacijo
istospolno      usmerjenih, zajeti najbolj rizične skupine (npr. moški, ki imajo spolne odnose z
moškimi), predvsem pa izobraziti čim več ljudi na      področju spolnosti, saj se zavedamo, da
lahko le izobražen posameznik deluje preventivno. V akcijo želimo vključiti vse starostne
skupine.  

  

      Večina dogodkov je sicer lociranih v Ljubljani, vendar bo akcija potekala po celi Sloveniji.  

  

      Akcija se začne z izobraževanjem prostovoljcev v okviru tedenskih srečanj v mesecu
novembru. V petek, 22. novembra, bo v avli Medicinske fakultete potekal "Kondom party", na
katerem bomo pripravili material (pakiranje kondomov,      spenjanje pentelj), ki ga bomo potem
na osveščevalni akciji razdelili na stojnicah na Prešernovem trgu.  

  

      Glavni del akcije bo letos potekal 29. novembra, ko bo dogajanje razdeljeno na dva dela:
čez dan od 9. ure bomo na      stojnicah,
postavljenih na Prešernovem trgu, pristopili k čim večjemu številu ljudi in jih izobraževali na
preprost in zabaven      način. Ljudi želimo zaplesti v sproščen pogovor o pomenu SPO, zaščite
in varne spolnosti ter jih na tak način spodbuditi      k lastnemu kritičnemu razmišljanju o teh
temah. V ta namen bo na Prešernovem trgu postavljena začasna kavarnica, na kateri se bodo   
  ljudje z našimi prostovoljci lahko sproščeno pogovarjali o spolno prenosljivih boleznih ob
skodelici vroče kave. Na stojnicah bo vsak      mimoidoči, ki bo pravilno odgovoril na nagradno
vprašanje ali pa mu bodo naši prostovoljci le podali določene informacije, bo prejel     
promocijski material (rdeča pentljica, brošura z informacijami, kondom), po ulicah Ljubljane pa
se bodo sprehajale naše maskote,      kondomčki, ki bodo še dodatno animirale mimoidoče. Ob
18:00 pa sledi koncert skupine Manouche.  

  

      V naslednjem tednu pa bomo organiziral tematsko zabavo na kateri bomo mlajšo populacijo
osveščali o spolno prenosljivih boleznih, "Fourth session of Condom", v enem izmed
Ljubljanskih klubov (več informacij bo objavljenih naknadno).  

        VABLJENI!          
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