
1. december

Akcija  1. december – dan boja proti AIDS-u je zdravstveno-preventivna akcija, ki jo Projekt
VIRUS  pod sloganom "AIDS ne izbira, ti lahko!" letos organizira že   enajstič zapored. Glavni
namen akcije je osveščanje ljudi o spolno prenosljivih okužbah (SPO) s poudarkom na virusu
HIV in AIDS-u, 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, in čeprav poteka po celi Sloveniji, je večina  
dogodkov lociranih v Ljubljani.

    

Akcija se prične z izobraževanjem prostovoljcev, v okviru tedenskih srečanj v mesecu
novembru. Med vikendom, pred 1. decembrom, se v avli Medicinske fakultete   dogaja Kondom
party, na katerem pripravimo material, ki ga na 1. december razdeljujemo na stojnicah
(pakiranje kondomov, spenjanje pentelj).

    

Na tiskovni konferenci predstavimo akcijo širši javnosti preko medijev. Na predvečer akcije
izvedemo Gverila akcijo, ko prostovoljci center mesta Ljubljane   polepimo z velikimi rdečimi
pentljami in s tem opozorimo ljudi na sam pomen 1. decembra.  

  

Glavni del akcije poteka 1. decembra, ko je dogajanje razdeljeno na dva dela; tekom celotnega
dne na stojnicah, postavljenih na najbolj prometnih pešpoteh   Ljubljane, pristopimo do čim
večjega števila ljudi in jih izobražujemo na preprost in zabaven način. Vsak mimoidoči, ki
pravilno odgovori na nagradno vprašanje,   ali pa mu naši prostovoljci določene informacije
podajo, prejme promocijski material (rdeča pentljica, brošura z informacijami, kondom). Po
naših ocenah je tako   v Ljubljani v akcijo vključenih okrog 20.000 ljudi.

    

Drugi del obsega tradicionalni, letos že deseti koncert v parku Zvezda. Nastopale bodo znane
slovenske skupine, kar bo pritegnilo čim širšo množico poslušalcev.   V odmorih med skupinami
bo dogajanje povezoval eden od znanih voditeljev, ki bo zbranim na zabaven način približal
tematiko 1. decembra.

    

Kot v preteklih letih nameravamo tudi letos sodelovati z različnimi slovenskimi organizacijami
(DIH, Unicef Slovenija), preko študentskih klubov, ki   bodo akcijo organizirali v domačih krajih,

 1 / 2



1. december

pa bomo dosegli ljudi širom Slovenije.
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