ИНИЦИАТИВИ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”,
РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ), ОБЩИНИ И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪРВИ
ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН
ПОД МОТОТО „НИЕ СМЕ „ЗА“ ПРЕВЕНЦИЯТА НА ХИВ”
Бургас
На 01.12.2016 г. екипи от доброволци на Общински младежки клуб „J.J.Cool A“,
Община Бургас, БМЧК, Сдружение „Равновесие“, Сдружение „Доза обич“, Сдружение
„Каритас“ ще раздават здравно-информационни материали с цел популяризиране
употребата на предпазни средства и мотивиране на гражданите и гостите на града да
проверят актуалния си ХИВ статус.
 от 10:30-12:30 ч.:
Извършване на анонимно изследване с бързи тестове за ХИВ в мобилна
лаборатория, разположена в района на Часовника. Екипа в мобилния кабинет е от
представители на РЗИ-Бургас и Сдружение „Доза обич“.
 от 12:30 до 13:30 ч.:
Раздаване на здравно-информационни материали, предпазни средства и червени
лентички в училищата, от екипи „обучители на връстници“ на техните съученици и
учители.
 от 17:00 до 18:30 ч.
Запалване на традиционната огнена панделка пред сградата на Община Бургас от
екипи доброволци, техни връстници, граждани и гости на Бургас.
Варна
Съвместно с Община Варна и неправителствени организации, РЗИ-Варна планира
следните дейности, за отбелязване на 1-ви декември, Световния ден за борба със
СПИН:
 01.12.2016 г. - Консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на територията на
Медицински университет Варна с Мобилен кабинет. Раздаване на презервативи
и информационни материали.
 02.12.2016 г. - Консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на територията на
Икономически университет Варна с Мобилен кабинет. Раздаване на
презервативи и информационни материали.
На място в РЗИ-Варна, доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН ще се
провеждат в КАБКИС.
Велико Търново
РЗИ - Велико Търново, в партньорство с общински администрации, Център за
обществена подкрепа – В. Търново, ученически клуб за здраве „Живей …”, Младежки
домове, учебни заведения, БМЧК, средства за масова информация и други организират
регионална АНТИСПИН кампания със следните по-важни дейности и инициативи:
Информационно-образователни дейности:

Медийна кампания – пресконференция, радио и ТВ предавания; публикации
в областните ежедневници; излъчване на видео и аудио реклама на КАБКИС по
електронни медии, и други;

Информационна акция в центъра на Велико Търново на 1 декември 2016 г.
пред Факултета по изобразително изкуство (от 12:00 часа), в която доброволци
от ученически клуб за здраве „Живей ...” към РЗИ – Велико Търново и БМЧК ще
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разпространяват червени лентички, презервативи и здравно-образователни
материали;
Застъпническа инициатива „С лице към СПИН” с участието на ученици от 7
и 8 клас в община Велико Търново, включваща: презентация на тема „С лице
към истината”; видеолектория на филма „Като насън” и дискусия; викторина,
ролеви игри, групова работа „АнтиСПИН лице” на 30.11.2016 г. от 14:00 ч. в
хотел Алегро – Велико Търново;
АНТИСПИН кампания в град Горна Оряховица – разпространение на
червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали от ученици
- доброволци;
АНТИСПИН кампания в град Златарица – обучение и презентации,
интерактивни игри с ученици и разпространение на червени лентички,
презервативи и здравно-образователни материали;
Локални АНТИСПИН кампании в училищата на област Велико Търново (21
ноември – 2 декември 2016 г.);
Публикуване на интернет страницата на РЗИ и във Facebook на материали
относно: организираните инициативи, Европейската седмица за изследването на
ХИВ и Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември; материали за
профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ, и други.

Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН:
КАБКИС на терен във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Велико Търново (01.12.2016
г.);
КАБКИС в РЗИ – Велико Търново – всеки работен ден: 9:00 ч. – 12:30 ч., 13:00 ч. –
16:00 ч.
Видин
 На 01.12.2016г. от 9 часа КАБКИС при РЗИ – Видин ще бъде изнесен на терен в
Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев” гр. Видин, където
ще се извършва доброволно консултиране и изследване за ХИВ и ще бъдат
разпространявани здравно-образователни материали и презервативи.
 Във видинските училища медицинските специалисти ще изнесат лекции, с цел
информиране на младите хора за рисковете и сериозните последици от
необезопасените сексуални контакти и провеждане на дискусия „Превенция на
предаването на ХИВ от майка на дете“. В повечето ОУ и СУ ще се поставят
информационни табла с печатни материали за ХИВ/СПИН. В СУ” Св. Св. Кирил
и Методий” е организиран конкурс за рисунки по темата.
 На всички регионални СМИ ще бъде предоставена информация с актуалните
данни за разпространението на ХИВ/СПИН в България и по желание от тяхна
страна ще бъде взето участие в радио и ТВ предавания.
 РЗИ ще участва в раздаването на дипляни, брошури и презервативи сред
населението от град Видин, съвместно с доброволци от ОСНВ - Видин.
 На 1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН доброволци на ОСНВ Видин, съвместно с Радио Видин ще поставят червени панделки на служителите
в Община Видин и Областна Администрация – Видин.
 В Спортна зала „Фестивална” - гр. Видин на 1.12.2016г. ще се проведе
ежегодния баскетболен мач - „Мача на звездите”, посветен на този ден.
Враца
Дейности за 1 декември на РЗИ – Враца:
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 Изнасяне на КАБКИС на терен на 01.12.2016г. – СОУ „Никола Войводов“- гр.
Враца
 Провеждане на информационна кампания в община Козлодуй и община Враца.
 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи.
 Публикуване на информационен материал за превенцията на ХИВ на сайта на
РЗИ.
Габрово
Планираните инициативи от страна на РЗИ Габрово са следните:
 Кампания, съвместно с БМЧК-Габрово, в централна градска част, по време на
която ще се раздават информационни материали.
 Материали ще бъдат предоставени и раздадени в общините Севлиево, Трявна и
Дряново.
 Ще бъде изготвен и разпространен материал за регионалните медии и сайт на
РЗИ Габрово.
 За периода 18-ти ноември-1-ви декември 2016г. в микробиологична
лабораторшя на РЗИ Габрово от 10.00-12.00 часа ще се извършва анонимно и
безплатно изследване за ХИВ.
Добрич
РЗИ - Добрич е планирала следните дейности:
 ще се проведат обучения на тема „Превенция на ХИВ/СПИН” в училищата на
гр. Добрич;
 на 01.12.2016 г. в гр. Ген. Тошево и в гр. Добрич, съвместно с Общински
младежки център „Захари Стоянов” гр. Добрич ще се проведе кампания, в която
млади хора ще раздават червени панделки, презервативи, картички за
„Превенция на ХИВ/СПИН” в централната част на града. Организатори на
събитието са РЗИ - Добрич, ОМЦ „Захари Стоянов” гр. Добрич, община Добрич
и община Ген. Тошево;
 АНТИСПИН кампания ще се проведе в общините Тервел, Шабла и Каварна,
която ще се организира съвместно с общините и Местните комисии за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 ще се издаде Информационен бюлетин, който ще се разпространи до местните
медии.
Всички желаещи да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в Кабинета за
анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС), който работи
към РЗИ - Добрич всеки ден от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.
Кърджали
Мото на кампанията: „Ние сме ЗА превенцията на ХИВ!“
Партньори: РУО-Кърджали, Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали, ПГ
по механотехника – Кърджали, СУ“Отец Паисий”- Кърджали, СУ”П.Р.Славейков” Кърджали
1 декември 2016 г. Съвместна инициатива между РЗИ-Кърджали и ОСНВ-Кърджали за
разпространение на информационни материали и презервативи сред младежи и
граждани, които ще бъдат помолени да напишат своите послания за отговорно
поведение. Място: Площад пред Община Кърджали Час:10.00
1 декември 2016 г. Провеждане на Кръгла маса, посветена на Световния ден за борба
със СПИН с участието на ученици от Ученическия съвет на СОУ ”Отец Паисий” –
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Кърджали на тема:“Заплахата СПИН изисква отговорно поведение” – „Да бъдеш здрав
– избираш ти!”. Място: СОУ“Отец Паисий” гр. Кърджали Час:17.30
2 декември 2016 г. Разпространение на информационни материали и презервативи сред
младежи – клиенти на кафе-клубове и нощни клубове. Място: Кафе-клуб „Инсайт”,
нощен клуб „Аура“ гр. Кърджали Час:21.00
Кюстендил
На 01.12.2016г. – гр.Кюстендил – в ПМГ „Проф.Е.Иванов“ (12.00ч. - 14.00ч.) кампания за анонимно изследване на желаещите за носителство на ХИВ, консултиране
и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи; обучения.
На 02.12.2016г. – гр. Дупница – в СУ„П.Хилендарски“ (11.00ч. – 14.00ч.) - кампания за
анонимно изследване на желаещите за носителство на ХИВ, консултиране и
предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи;
Ловеч
РЗИ-гр.Ловеч организира:
 Организиране на улични акции в общинските центрове на Ловешка област за
разпространение на кондоми и информационни материали сред граждани от
доброволци-младежи на БЧК гр.Ловеч (28.11. – 01.12.2016 г.)
 Организиране на училищни кампании за изследване на място „бърз тест” за ХИВ
на желаещи ученици с консултации, обучения и разпространение на
информационни материали и кондоми – СУ „Св.Климент Охридски“ в гр. Ловеч
и ПГВМ гр. Ловеч (28 – 30.11.2016 г.)
 Отбелязване на Световния ден 1 декември с организиране на изследване за ХИВ
с „бърз тест“ в изнесен кабинет – пред Регионална Библиотека гр.Ловеч
(24.11.2016 г., от 12.00 до 15.00 ч. за граждани) и в ЦСРИ гр.Ловеч (01.12.2016
г., от 13.30 до 17.00 ч., за граждани и потребители на услуги).
Монтана
РЗИ – Монтана планира следните дейности:
 1.12.2016г. (11:00 – 13:00 ч.): Информационен пункт за разпространение на ЗИМ
и презервативи, листовки за ползата от анонимно и безплатно изследване за
ХИВ/СПИН, съвместно с БМЧК - Монтана – център;
 1.12.2016г. (10:30-12:00 ч.): „АнтиСПИН междучасие” - информационен пункт
за разпространение на ЗИМ и презервативи, листовки за ползата от анонимно и
безплатно изследване за ХИВ/СПИН, съвместно с БМЧК, в СУ ”Димитър
Маринов”, гр. Лом;
Пазарджик
По повод 1 декември 2016 г. – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН, РЗИ организира
кампания със следните дейности, която ще премине под мотото „Ние сме ЗА
превенцията на ХИВ/СПИН“:
 Периодът от 18.11.2016 г. до 02.12.2016 г. ще бъде обявен за Седмица, на
„Отворени врати за безплатно изследване и информиране за ХИВ/СПИН“ в РЗИ
Пазарджик.
 През целия период на кампанията ще се раздават здравно-информационни
материали: плакати „Избери живот без дрога и без СПИН!“ и брошури
„ХИВ/СПИН“.
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 От 28.11.2016 г. до 01.12.2016 г. в гр. Пещера, здравни медиатори ще раздават
презервативи и информационни материали, в СУ „Св. Климент Охридски“,
Техникуми в града, ромски махали и централна градска част.
 В периода на кампанията ученици от СИП Здравно образование – 8 клас в МГ
„К. Величков“, ще посетят лабораторията на РЗИ Пазарджик, където ще
присъстват на демонстрация на изследване за ХИВ с бързи тестове.
 На 30.11.2016 г. ще се проведе интерактивно обучение на ученици от 11 клас в
СУ „Г. Брегов“ на темата „ХИВ – как да се предпазим?“.
 На 01.12.2016 г. съвместно с РБ „Н. Фурнаджиев“ гр. Пазарджик ще се проведе
интерактивно обучение с ученици от МГ „К. Величков“ на темата „ХИВ – как да
се предпазим?“.
 По повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември, в центъра на град
Пазарджик, съвместно МБЧК, ще се раздават здравно-промотивни материали, и
презервативи.
 На 13.12.2016 г. в Дневен център за работа с деца от улицата ще се изнесе
обучение на тема „Човешкото тяло – пубртет, превенция на СПИ“.
 Планира се медийно отразяване на дейностите по време на кампанията, както и
публикуването на материали по повод Световния ден, на интернет страницата
на РЗИ Пазарджик.
Перник
РЗИ – Перник, в партньорство с фондация „П.У.Л.С.“ и училища от региона, планира
реализирането на следните инициативи за отбелязване на 1 декември – Световен ден за
борба срещу СПИН:
 Провеждане на дискусии сред млади хора (в училища и Център за обществена
подкрепа) - 22.11-02.12.2016 г.
 Изготвяне на информационен материал за отбелязване на 1 декември – Световен
ден за борба срещу СПИН.
 Разпространяване на информационни материали и презервативи сред младите
хора чрез доброволци и медицинските специалисти в училищата.
Плевен
Планираните дейности за КАБКИС при РЗИ-Плевен са следните:
 Изнасяне на КАБКИС на терен на 29.11.2016 г. в Професионална гимназия по
туризъм ”А. Константинов” и Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цв.
Лазаров”- Плевен.
 Разпространяване на информационни материали и презервативи.
Разград
Провеждане на кампания за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и други
трансмисивни инфекции за граждани в сградата на РЗИ, всеки ден от 8.30 до 15.30 часа.
Обучителна кампания за начините на разпространението и предпазване от заразяване с
ХИВ/СПИН под мотото „Ние сме ЗА превенцията на ХИВ“ (презентация), с ученици
над 16-годишна възраст от училища и социални институции на Разградска област:
Предоставяне на лица над 16 г. възраст от учебните и социални заведения, възможност
за доброволно, анонимно изследване за ХИВ, чрез бърз тест при спазване разпоредбите
на Закона за здравето, на място от екип на РЗИ- Разград.
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С партньорството на БМЧК и медицинските специалисти от здравните кабинети към
училищата, разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред
ученици от общините Разград, Кубрат, Исперих, Завет, Лозница, Цар Калоян и Самуил.
Отразявaне на проведените инициативи в местните средства за масова информация и
публикуване на материали по темата на интернет страницата на РЗИ - Разград.
Русе
РЗИ-Русе,
Община
Русе,
БЧК,
Сдружение
„Център
Динамика”,
Сдружение,,Здравеопазване и хора в риск”, РУ ,,Ангел Кънчев”, учебни заведения,
МОЛ Русе, медии и други.
 В периода на кампанията ще бъдат проведени образователни лекции със
събеседване и представяне на тема ,,СПИН и СПИ” сред ученици в русенски
училища.
 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред
широката общественост и млади хора в учебни заведения.
 В периода от 18.11. до 1.12.2016 г. по местни радиостанции ще бъдат излъчени
предавания на тема „ХИВ – рискове и превенция”.
 30.11.2016 г. от 13.45 часа в МГ „Баба Тонка” гр.Русе ще бъде отбелязан
Международния ден за борба със СПИН с различни художествени мероприятия,
ММ презентации и предоставяне на информационни материали и презервативи;
 1.12.2016 г. от 12.30 часа в СОУ „Христо Ботев” гр. Русе ще бъде отбелязан
празникът с музикална програма и предоставяне на информационни материали
и презервативи.
 1.12.2016 г. от 16:00 до 18:00 часа в МОЛ Русе ще бъде акцентът на кампанията
с изнесена акция на КАБКИС с минутен тест за носителство на ХИВ и
предоставяне на информационни материали и презервативи на посетителите на
МОЛ РУСЕ, съвместно с партньори и участието на доброволци от Клуб
„Домино” към Сдружение „ Център Динамика”, гр.Русе, студенти от РУ
доброволци от БЧК. Предвидена е консултация с лекар дермато - венеролог.
Сливен
РЗИ Сливен планира извършване на следните мероприятия за отбелязване на 1-ви
декември, Световен ден за борба със СПИН
 Разпространение на печатни материали предоставени по Програма ”Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН”;
 Разпространение на презервативи.
 Информация за предстоящата кампания ще бъде публикувана на уеб страницата
на РЗИ Сливен.
Смолян
Разпространение на здравно-информационни материали и презервативи на
медицинските сестри от училищата в област Смолян по повод отбелязването на
Световния ден за борба със СПИН;
Безплатно консултиране и изследване за ХИВ във висшите учебни заведения в
обрластния град и техните филиали;
Безплатно консултиране и изследване за ХИВ в РЗИ гр. Смолян;
София
Столична РЗИ ще организира и проведе следните инициативи, посветени на 1-ви
декември, Световен ден за борба със СПИН:
6

 Изготвяне на материал с актуална информация за СПИН, посветен на 1-ви
декември, за сайта на СРЗИ;
 Изготвяне на методичен материал свързан с начините на разпространение на
ХИВ/СПИН, предназначен за медицинските специалисти от училищата, който
ще бъде публикуван на интернет страницата на СРЗИ;
 Отбелязване на 1-ви декември в МОЛ „София“ - информационна кампания,
разпространение на презервативи и предоставяне на информационни материали
на граждани и служители;
 Отбелязване на 1-ви декември в Медицински колеж „Й. Филаретова“ сред
студенти, където ще се проведе дискусия и разпространение на презервативи;
 Популяризиране на дейността на КАБКИС, Столична РЗИ под надслов „Да
запазим посоката, да продължим пътя! Направи си анонимен и безплатен тест за
ХИВ!“;
 Организиране и провеждане на дискусии на тема „ХИВ/ СПИН”, а също така
разпространяване на информационни материали и презервативи в 15 столични
училища;
 Съвместно със Столична община, район „Сердика” ще се организира и проведе
разговор-дискусия сред ученици от горните курсове в района на тема:
„Достатъчно ли сме толерантни към хората живеещи с ХИВ/СПИН“;
 Организиране и провеждане на лекции и срещи-разговори с ученици от седмите
класове за популяризиране на безрисково сексуално поведение, употреба на
презервативи и толерантно отношение към живеещи с ХИВ/СПИН;
 1-ви декември – „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ в информационноконсултативния здравен център на СРЗИ. Предоставяне на възможност за
посещение на всички желаещи за консултация, демонстрация на правилното
поставяне на презервативи и предоставяне на здравно-информационни
материали и презервативи;
 Организиране на мероприятия в социални младежки центрове и домове за деца,
лишени от родителски грижи в столицата, с цел популяризиране на презерватива
като най-сигурния начин за предпазване от ХИВ/СПИН и сексуално преносими
инфекции – видеопокази, разпространение на материали и презервативи, лекции,
дискусии, оформяне на тематични табла и др.;
 Организиране на видеопокази на здравни филми за предпазване от ХИВ/СПИН
и други сексуално преносими инфекции в училища, домове за деца, лишени от
родителски грижи и социално учебни професионални центрове в столицата;
 Разпространение на информационни материали сред ученици от столичните
учебни заведения.;
 Провеждане на агитационна кампания в Център по наркомании, с
разпространение на информационни материали и презервативи;
 Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ ще
работи всеки работен ден от 9.00 до 13.30 часа.
Софийска област
РЗИ - Софийска област ще проведе следните инициативи:
Провеждане на безплатно и анонимно изследване и консултиране на млади хора,
граждани и ученици с бързи тестове за ХИВ - на 01.12.2016 г. в гр. Правец.
Изследването ще се проведе в здравния кабинет на Професионалната гимназия по
компютърни технологии и системи - от 10.30 ч.
Осъществена е предварителна организация за предстоящето събитие, чрез отправяне на
покана към гражданите и гостите на гр. Правец, на сайта на общината и във
в.“Правешки глас”, с кратък анонс по темата.
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Здравно-информационна кампания, която ще включва:

Разпространение на клип на МЗ „АнтиСПИН кампания“ в регионалните
електронни медии;

Предоставяне на презентацията на РЗИ – Софийска област на тема „1
декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН“ - на сайтовете на 22-те общини
в областта и на сайта на РИО на МОН, за ползване от сайтовете на учебните
заведения в областта;

Разпространение на здравно-информационен материал на тема „Ние сме ЗА
превенцията на ХИВ“ - за печатните медии и за сайта на инспекцията.
Предоставяне на презервативи на учебните заведения от градовете Златица /720 броя/,
Пирдоп /720 броя/, Копривщица /720 броя/, Етрополе /720 броя/, както и по 5 кутии
/720 броя/ - на здравните медиатори в градовете: Етрополе, Ботевград, Самоков,
Ихтиман, Долна баня, за разпространението им сред ромската общност.
Стара Загора
На 01.12.2016 г. КАБКИС при РЗИ- гр. Стара Загора, съвместно с община Казанлък, в
центъра на града от 9.30 до 11.30 ч.;
КАБКИС при РЗИ- гр. Стара Загора съвместно с клуб „Зараза“:
12.30 до 14.30 ч. пред община Стара Загора;
15.00 до 17.00 ч. – студентски общежития гр. Стара Загора;
17.30 до 19.30 ч. - студентски общежития при МУ гр. Стара Загора;
Търговище
Планирани дейности по повод 1-ви декември - Световен ден за борба със СПИН:
 01.12 – Кампания за разпространение на презервативи, информационни
материали, червени ленти и балони в партньорство с ОбСНВ и БМЧК –
Търговище сред граждани и посетители на Младежки хепанинг - концерт
организиран от Община Търговище и ОбСНВ.
 02.12 - Кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ в ПГСС „Никола
Пушкаров”, гр. Попово .
Хасково
 Оформяне на кътове във всяко училище с печатни здравнообразователни
материали и информационни табла за СПИН;
 Организиране на презентации на тема: „Що е то ХИВ/СПИН – превенция и
контрол”, „СПИН и борбата с него”. Конкурс за най-добра презентация. 18.11. – 01.12. 2016г.
 Организиране на здравни беседи съчетани с подходящи видеоклипове с
учениците от среден и горен курс на учебните заведения - ”СПИН – начини
на заразяване, симптоми, превенция” - 18.11. – 01.12. 2016г.
 Организиране на спортни игри „Ние сме за превенцията на ХИВ” - 18.11. –
01.12. 2016г.
 Организиране на анкета „Какво зная за СПИН?” с учениците от среден и
горен курс на учебните заведения- 18.11. – 01.12. 2016г.
 Разпространение на печатни здравнообразователни материали и
презервативи в училищата на област Хасково - 18.11. – 01.12. 2016г.
 Раздаване на червени лентички на учениците в учебните заведения –
01.12.2016г.
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01.12.2016г. от 09.30 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно
консултиране и изследване за СПИН с ММК в кв. „Хаджи Яневото герме“
гр.Харманли.

Ямбол
Във връзка с отбелязването на Световния ден за борба със СПИН, РЗИ- Ямбол ще
предприемe следните инициативи и дейности от 18.11.-01.12.2016 г., съвместно с
партньорски организации:
 Аранжиране на табло в РЗИ с плакат и предоставяне на информационни материали.
 Регионални информационни АНТИСПИН кампании с раздаване на презервативи и
ЗИМ, организирана съвместно с доброволци от БМЧК.
- Информационна АНТИСПИН кампания под мото „Направи си тест за ХИВ!” в
лабораторията на РЗИ гр. Ямбол.
- АНТИСПИН кампания по случай 1 декември, съвместно с общинските клубове на
БМЧК- общини Ямбол, Стралджа ,Тунджа, Елхово, Болярово . Ще бъдат раздавани
здравно-образователни материали, картички и презервативи. Партньори: БМЧК
 Образователни дискусии. Обучение на ученици от учебни заведения на тема
„Превенция на ХИВ/СПИН“
 Раздаване на здравно – информационни материали и презервативи: гр. Ямбол- на
граждани в РЗИ; МБАЛ- кожно отделение, АГ отделение, ДКЦ 1; младежи в нощни
клубове; гр. Ямбол, МГ“Атанас Радев“ и Гимназия „Васил Левски“, ПТГ „Иван
Райнов“, ОУ „Христо Смирненски“, ПГЛПЕХТ, ПГ по икономика “Г.С.Раковски“,
ромска махала; гр. Стралджа – ОУ „Св. Св. К. и Методий”, СОУ „П.К. Яворов”;
с.Тенево ОУ „Васил Левски“, с. Роза ОУ „Св. П.Хилендарски“; 5 кафе-аперитива в
Ямбол; гр. Болярово, СОУ „Д-р П. Берон”. Партньори: мед. специалисти в
училищата, управители на заведения, ОПЛ, здр.медиатор
 Инициатива „Кафе с презерватив”- в 5 кафе- аперитиви в гр. Ямбол. Safe love party в
нощни клубове с раздаване на презервативи
 Популяризиране на анонимното и безплатно консултиране и изследване за
ХИВ/СПИН в лабораторията на РЗИ.
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