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 „НУЛЕВА СТИГМА, НУЛЕВА ДИСКРИМИНАЦИЯ!”

Благоевград
Общоградските мероприятия в Благоевград по повод Световен ден за борба срещу
СПИН се организират от Община Благоевград, РЗИ – Благоевград, сдружение
„Адаптация”, фондация „Перспективи” гр.Сандански, „Информационен център за
психично здраве” – клон Благоевград и „Здраве без граници”. Инициативите се
подкрепят от Детски парламент - Младежки дом Благоевград и студенти от ЮЗУ
„Н.Рилски” /Студентски съвет – студенти от 9-те факултета на университета/:
11.50 – 12.20 часа , шествие „Да запазим посоката, да продължим пътя” с маршрут от
РЗИ Благоевград до Largo Mall - Благоевград
12.30– 12.50 часа, ритуално разгъване и спускане на символична червена лента от
покрива на Largo Mall - Благоевград
11.00– 13.30 часа, информационно - скринингова кампания за изследване за
ХИВ/СПИН с бързите тестове до Raffy Bar & Gelato Благоевград
13.00– 13.45 часа „Няма различни, всички трябва да знаем!” – обучение в ДДЛРГ „Св.
Николай Мирликийски – Чудотворец” и ПЖ (Преходно жилище) Благоевград
10.00– 17.00 часа, разпространение на информационни материали на оживени места в
града, както и видеоизлъчване на мероприятия по повод 1 декември за периода от 2007
г. до 2015 г. на видеостени в ЮЗУ „Н.Рилски” и Американски университет в България
От 23.00 часа, парти под надслов „Dance for life – start dancing/ stop AIDS” („Да
танцуваме за живот – започни да танцуваш, спри СПИН”) в нощен клуб „The Moon”
Благоевград.

Бургас
Дейностите по повод Световния ден за борба срещу СПИН в Бургас се изпълняват
съвместно с партньорските организации РЗИ-Бургас, сдружение „Равновесие“,
сдружение „Доза обич“, фондация „Областен ромски съюз“, сдружение „Каритас“,
Общински младежки клуб „J.J.Cool A“, Община Бургас, БМЧК- Бургас, училища и
др.
На 01.12.2015 г. (вторник):
От 11:30 - 15:30 ч. Младежки форум, свързан със застъпничеството и човешките права
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От 12:30 - 13:30 ч. Раздаване на здравно-информационни материали, предпазни
средства и червени лентички от екипи обучители на връстници на техните съученици и
учители по бургаските училища
От 16:30 - 18:30 ч. Бързо и анонимно изследване за ХИВ в мобилни кабинети,
разположени на възлови места в гр. Бургас: площад „Тройката” и пред „Часовника“ до
сградата на Община Бургас
Екипи от доброволци на Общински младежки клуб „J.J.Cool A”, Община Бургас,
БМЧК, сдружение „Равновесие“, фондация „Областен ромски съюз“, сдружение „Доза
обич“ 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 17:30 ч. ще бъде запалена традиционната огнена панделка пред сградата на Община
Бургас от екипи доброволци, техни връстници, граждани и гости на Бургас.

Варна
Кампанията във Варна е организирана от Община Варна, дирекция „Превенции”, в
партньорство с Регионалната здравна инспекция, неправителствени организации, млади
хора от БМЧК, фондация „Център за социално-екологични практики”. Програмата
включва:
•

Информационни кампании и мобилни медицински кабинети

01.12. от 10.00-12.00 ч., Медицински университет Варна
01.12. от 13.00-15.00 ч., Свободен университет „Черноризец Храбър”
02.12. от 10.00-12.00 ч., Технически университет
02.12. от 13.00-15.00 ч., ВИНС
От 30.11 - 04.12.2015 г. ще се проведе Седмица на Отворените врати в КАБКИСВарна, намиращ се на 5етаж на РЗИ- Варна /от 9.00 до 12.00 ч. и от 12.30 до 16.00 ч./
Всички желаещи могат да получат безплатна консултация или изследване за ХИВ от
специалисти от инспекцията.

Велико Търново
РЗИ – Велико Търново в партньорство с Общини Велико Търново и Златарица,
Младежки домове (Велико Търново и Горна Оряховица), ученически клуб за здраве
„Живей”, БМЧК, учебни заведения и медии, организират АНТИСПИН кампания със
следните по-важни дейности:
1. Информационно-образователни дейности:

 Информационна акция в центъра на Велико Търново на 1 декември 2015 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
разпространяват червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали;
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 Информационна акция в центъра на град Горна Оряховица на 1 декември
2015 г., включваща разпространение на здравно-образователни материали, червени
лентички и презервативи от ученици-доброволци;
 АНТИСПИН кампания в град Златарица на 30 ноември и 1 декември,
включваща 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 (16
ноември – 4 декември 2015 г.);
2. Здравно образование на ученици по теми за превенция на ХИВ/СПИН, СПИ,
сексуално и репродуктивно здраве:

 Интерактивни обучения сред ученици в две училища: СОУ „Вичо
Грънчаров” – Горна Оряховица (1 декември от 13:30 часа); ОУ „Д. Благоев” – Велико
Търново (2 и 3 декември от 12:00 часа).
3. Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в следните учебни
заведения:
 ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Велико Търново (01.12.2015 г.);
 Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов
(02.12.2015 г.);
 КАБКИС в РЗИ – Велико Търново – всеки работен ден: 9:00 ч. – 12:30 ч.;
13:00 ч. – 17:00 ч.

Видин
През периода 20.11 - 01.12.2015 г. във видинските училища медицинските специалисти
изнасят лекции с цел информиране на младите хора за рисковете и сериозните
последици от необезопасените сексуални контакти. Ще се проведе дискусия „Какво
знаем и какво не знаем за ХИВ/СПИН”. В повечето ОУ и СОУ ще се поставят
информационни табла с печатни материали за ХИВ/СПИН.
Предлагане на доброволно консултиране и изследване за ХИВ на ученици с мобилен
медицински кабинет на следните дати:
• 30.11.2015 г. в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – гр. Видин
• 01.12.2015 г. в ПГ „Проф. Д.р Асен Златаров“ – гр. Видин
Враца
Във връзка с Националната АНТИСПИН кампания – 1 декември 2015 г. с мото „Нулева
стигма, нулева дискриминация!”, РЗИ – гр.Враца ще осъществи следните дейности:
• Здравно-образователна беседа на тема: “Какво знаем и какво не знаем за СПИН”
с ученици от горен курс на обучение в СОУ „Васил Левски” – Бяла Слатина на
30.11.2015 г.
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• Междуучилищна викторина на тема „ Какво знаем за ХИВ/СПИН” с ученици от
12 клас на СОУ ”Васил Кънчов”, ПТГ ”Н.Й.Вапцаров” и ПГТР- Враца на
01.12.2015 г. от 12.30 часа.
• Флашмоб съвместно с Община Враца, МКБППМН, ПИЦ и ОСНБ при Община
Враца, Младежки дом и БМЧК Враца – на 01.12.2015 г. от 10.30 – 11.00 часа на
пл.”Христо Ботев” – Враца.
• Разпространяване на промотивни материали и червена лентичка за
съпричастност сред жителите на града на 01.12.2015 г. между 10.30 – 12.00 часа
Предлагане на услугата доброволно консултиране и изследване за ХИВ на терен:
• В сградата на Община Враца – изследване с бърз тест за СПИН - 01.12.2015 г. от
9.30 ч.
• Във втора градска поликлиника, ет. 1 – Враца – изследване с бърз тест за СПИН
- 01.12.2015 г. от 9.30 ч.

Габрово
Планираните дейности за отбелязване на Световен ден за борба срещу СПИН, 1
декември 2015 г., от РЗИ Габрово са следните:
• Иницииране на акция съвместно с БМЧК-Габрово в МОЛ Габрово, по време на
която ще се раздават информационни материали и на обособена видеостена ще
тече тематична презентация.
• Предоставяне на здравно-образователни материали в общините Севлиево,
Трявна и Дряново.
• В СОУ «Васил Левски» – гр.Севлиево и СОУ «Петко Р. Славейков» – гр.Трявна
специалисти от РЗИ Габрово и доброволци от БМЧК ще проведат тематични
презентации с последващи беседи.

Добрич
На 01.12.2015 г. в гр. Добрич ще се проведе общоградска кампания съвместно с
Община Добрич, общински клуб К7, ОМЦ „Захари Стоянов” – Добрич и БМЧК.
Доброволци ще раздават в обособена шатра в центъра на града червени панделки,
здравно-образователни материали и презервативи и ще насочват гражданите към
услугите на мобилния кабинет за безплатно и анонимно консултиране и изследване за
ХИВ.
Мобилният кабинет ще бъде локализиран от 10–15 ч. в гр. Добрич на бул. „25 ІХ”
срещу клуб „Бакарди“.
През целия месец декември ще се провеждат обучения на тема „Превенция на
ХИВ/СПИН” в училищата на област Добрич, ще се изработват информационни табла посветени на Световния ден за борба срещу СПИН, ще се раздават здравнообразователни материали и презервативи на учениците. Регионални АНТИСПИН
кампании ще има в гр. Каварна, гр. Генерал Тошево и гр. Тервел.
На 04.12.2015 г.
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Oт 10.00 ч. анонимно и безплатно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с мобилен
кабинет в:
-

Център за настаняване от семеен тип- 1
Център за настаняване от семеен тип- 2
Център за настаняване от семеен тип- 3

-

от 13.00 ч. Преходнo жилищe
от 15.00 ч. Приют за безнадзорни деца и сираци

Кърджали
За кампанията в гр. Кърджали усилия обединяват РЗИ-Кърджали, Регионален
инспекторат по образованието – Кърджали, Обединен детски комплекс – Кърджали,
клуб "Йовковци за здраве и красота" към СОУ "Й.Йовков", гр.Кърджали, клуб
"Щастливеца" към ПГ по икономика "Алеко Константинов", гр.Кърджали, клуб към ПГ
по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", гр.Кърджали, клуб „Млади, умни, влюбени”
към Комплекс Ученически общежития ”Родопи”, гр.Кърджали.
Световният ден за борба срещу СПИН ще се отбележи ритуално в 14.00 часа на 1
декември пред символа “Червената панделка” към тематичния младежки комплекс
“Здравето днес, утре и след това”, разположен в двора на РЗИ-Кърджали.

Кюстендил
Кампанийните дейности в Кюстендил се реализират от РЗИ - Кюстендил отдел
„Профилактика на болестите и промоция на здравето”, ДНЗБ, МБАЛ „Д-р Н.Василев“ Кюстендил, ПГИМ „Й.Захариев“-Кюстендил, СОУ „Хр.Ботев“ - Кочериново, гимназия
„Хр.Ботев“-Дупница.
30.11.2015 г. гр.Кочериново – СОУ „Христо Ботев“
11.00 -13.00 ч. Кампания за анонимно консултиране и изследване за ХИВ, предоставяне
на здравно-образователни материали и презервативи; обучения, изследване на
количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите.
01.12.2015 г. – гр.Дупница - гимназия „Христо Ботев“
11.00–13.00 ч. Кампания за анонимно консултиране и изследване за ХИВ, предоставяне
на здравно-образователни материали и презервативи; обучения, изследване на
количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите.
02.12.2015г. – гр.Кюстендил, МБАЛ „Д-р Н.Василев“
11.00 – 13.00 ч. Кампания за анонимно консултиране и изследване за ХИВ сред
служителите, предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи;
изследване на количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите.
03.12.2015г. –гр. Кюстендил – ПГИМ „Проф. Й.Захариев“
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11.00 – 13.00 ч. Кампания за анонимно консултиране и изследване за ХИВ,
предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи; обучения,
изследване на количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите.

Ловеч
По повод Световния ден за борба срещу СПИН РЗИ гр.Ловеч ще разпространи
презервативи и здравно-образователни материали в 18 училища на гр. Ловеч, гр.
Тетевен и гр. Троян.
Изследвания и консултации с млади хора на възраст над 16 години в гр. Ловеч и гр.
Тетевен на следните дати:
•
•
•
•

27.11.2015 г. – СОУ и ПГ гр. Тетевен (10.30 ч. – 13.00 ч.)
30.11. 2015 г. – Природо-математическа гимназия гр.Ловеч (9.30 ч. – 12.30 ч.)
30.11. 2015 г. – Професионална гимназия по търговия и услуги гр. Ловеч (13.00 –
14.00 ч.)
01.12. 2015 г. – Професионална гимназия по механоелектротехника гр. Ловеч
(9.30 -12.30 ч.)

Монтана
РЗИ Монтана осъществява следните дейности по повод Националната АНТИСПИН
кампания:
• 30.11. от 12:30 ч. Здравно образование за ученици на тема «ХИВ/СПИН
познатото и непознатото» в ПГАСГ «Проф.арх. Стефан Стефанов» гр. Монтана
• 30.11. от 12:30 ч. Анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ в
ПГАСГ «Проф.арх. Стефан Стефанов» Монтана
• 01.12. от 11:00 до 12:30 ч. в центъра на гр.Монтана. Анонимно и безплатно
консултиране и изследване за ХИВ, разпространение на здравно-образователни
материали и презервативи съвместно с БМЧК
• 01.12. Разпространение на картички, плакати и презервативи съвместно с
доброволци на БМЧК Лом в СОУ „Димитър Маринов“, гр. Лом
• До 04.12. в ромските квартали на област Монтана ще се предлага анонимно и
безплатно консултиране и изследване за ХИВ; ще се разпространяват здравнообразователни материали и презервативи.

Пазарджик
Във връзка със Световен ден за борба срещу СПИН РЗИ-Пазарджик
следните дейности:

организира
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-

През периода 23.11 – 01.12.2015 г. в гр. Пещера се раздадат здравно-промотивни
материали и презервативи в училища, питейни заведения и лечебни заведения.

-

От 23.11 до 01.12.2015 г. в град Пещера се провежда анкетно проучване с
ученици от гимназиални класове в СОУ „Св. Кл. Охридски“, ПГ „Ат. Ченгелев“
и ПГ „В. Левски“ на тема: „Знания и нагласи за ХИВ/СПИН“. Анкетното
проучване ще се проведе съвместно с МКБППМН – Пещера.

-

На 24.11.2015 г. в ПГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Пазарджик ще се проведе
интерактивно обучение с ученици и видеолектория по темата.

-

На 1 декември в центъра на град Пазарджик КАБКИС- Пазарджик организира
анонимно и безплатно изследване за ХИВ.

Перник
Планираните инициативи в област Перник се провеждат с активното партньорство
между РЗИ – Перник, фондация „П.У.Л.С.“ - Перник, Български младежки червен
кръст, общинска администрация Перник, читалище „Искра“ – Перник и училища от
областта:
На 01.12.2015 г. се организират няколко събития:
• От 09:30 до 16:00 часа – Ден на отворените врати с информационен кът в
сградата на РЗИ – Перник с възможност за анонимно и безплатно
консултиране и изследване на гражданите.
• От 10:00 до 11:00 часа екипи от доброволци на Фондация „П.У.Л.С.” ще
реализират работа на терен в кв. „Изток“, гр. Перник и централната
градска част, като ще разпространяват здравно-образователни материали
и презервативи, както и ще предоставят консултации в областта на
ХИВ/СПИН, СПИ и контрацепцията.
• От 10:00 до 12:00 часа екип на фондация „П.У.Л.С.”, работещ в областта
на превенцията на ХИВ/СПИН, организира кръгла маса с представители
на партниращи институции от града и областта, като ще бъдат
представени годишни резултати в работата със зависими и млади хора.
• От 12:30 часа до 14:30 часа на площада в гр. Перник доброволци на
фондация „П.У.Л.С.” ще провеждат информационни игри с желаещи.
• Доброволци на БМЧК ще раздават презервативи и информационни
материали, които ще бъдат раздавани от специални талисмани –
Презерватив и Червена панделка.
 От 23.11.2015 г. – 02.12.2015 г. РЗИ – Перник и БМЧК ще провеждат здравнообразователни лектории с ученици на възраст 13-19 години.

Плевен
Планираните дейности за КАБКИС при РЗИ-Плевен във връзка със Световен ден за
борба срещу СПИН – 1 декември 2015 г. са следните:
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 Предлагане на доброволно консултиране и изследване за ХИВ на 30.11.2015 г. в
Гимназия за преподаване на чужди езици – Плевен.
 Предлагане на доброволно консултиране и изследване за ХИВ на 01.12.2015г . в
Професионална гимназия по туризъм ”А. Константинов” и Професионална
гимназия по транспорт „Проф. Цв. Лазаров”- Плевен.

Пловдив
На терирорията на област Пловдив се планират следните дейности, свързани със
Световния ден за борба срещу СПИН:
• На 01.12.2015 г. от 09.00-11.00 ч. – екип в мобилен медицински кабинет ще
предоставя изследвания и консултации за ХИВ в Университет по хранителни
технологии гр.Пловдив.
• На 01.12.2015 г. от 12.00-14.00 ч. екип в мобилен медицински кабинет ще
предоставя изследвания и консултации за ХИВ пред Централна поща
гр.Пловдив.

Разград
РЗИ–Разград осъществява следните дейности за Първи декември:
• Здравно-образователни презентации под мотото „Нулева стигма, нулева
дискриминация!“ с ученици над 16 годишна възраст от училища в Разградска
област:
 02.12.2015 г.
ПГВМЗ „Ал. Стамболийски“ – гр. Лозница
 03.12.2015 г.
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Самуил
• Доброволно и анонимно изследване за ХИВ на лица над 16 годишна възраст от
мобилен екип на РЗИ Разград:
 02.12.2015 г.
ПГВМЗ „Ал. Стамболийски“ – гр. Лозница
 04.12.2015 г.
ВУИ „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Завет
До 11.12.2015 г. Кампания за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и други
трансмисивни инфекции за граждани в сградата на РЗИ - Разград всеки делничен ден
от 8.30 до 15.30 часа.
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Русе
За регионалните инициативи в Община Русе се обединяват неправителствени
организации, РЗИ-Русе, КАБКИС- Русе, учебни заведения и медии. Те са следните:
 Разпространение на здравно-образователни материали сред широката
общественост и млади хора в учебните заведения;
 В периода на кампанията ще се проведат образователни лекции на тема
«Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ» сред ученици в русенски училища (15.11. –
15.12.2015 г.)
 01.12.2015 г. – от 10.30ч . в МГ «Баба Тонка» гр.Русе ще бъде отбелязан
Световния ден за борба срещу СПИН с музикална програма; ще се
разпространяват здравно-образователни материали и презервативи;
 На 01.12.2015 г. от 12.30 часа в СОУ ”Христо Ботев” ще бъде отбелязан
Световния ден за борба срещу СПИН;
 01.12.2015 г. от 16:00 до 19:00 ч. тържествено откриване на Национална
АНТИСПИН кампания в МОЛ Русе съвместно с партньори и с участието на
доброволци от клуб «Домино» към сдружение »Динамика», гр.Русе и
доброволци от БЧК. Ще бъдат предоставяни информационни материали и
презервативи на посетителите на търговския център.
 01.12. 2015 г. от 16.00 – 19.00 часа – доброволно консултиране и изследване за
ХИВ в МОЛ РУСЕ.

Силистра
Във връзка с реализирането на кампанията „Нулева стигма, нулева дискриминация!“
РЗИ-Силистра осъществява следните дейности:
 Безплатни изследвания на желаещи лица по ELISA за ХИВ, сифилис и хепатит и
консултация по темите в лабораторията на РЗИ-Силистра през периода от
12.11.2015 г. до 11.12.2015 г.
 На 01.12.2015 г. от 13:30 до 14:30 часа с учениците от 9,10,11 и 12-ти класове в
ПЗГ „Добруджа“ - гр. Силистра ще се проведе информационна кампания
„Нулева стигма, нулева дискриминация!“, онагледена с мултимедийна
презентация и тематичен образователен филм.
 На 03.12.15 г. от 13:30 до 14:30 часа в ОУ „Черноризец Храбър“ - с. Кайнарджа
ще се проведе беседа, онагледена с мултимедийна презентация „Да се
предпазим, а не да се лекуваме!“ сред ромски ученици от 7 и 8 клас.
 На 10.12.15 г. от 15:00 до 16:00 часа ще се проведе АНТИСПИН беседа „Рискът
от инфектиране с ХИВ при започнал рано полов живот“, онагледена с
мултимедийна презентация във филиала на Регионална библиотека „Партений
Павлович“ сред ромски ученици от 7 и 8 клас от СОУ „Юрий Гагарин“.

Сливен
По повод Световния ден за борба срещу СПИН - 1 декември, планираните мероприятия
от Регионална здравна инспекция Сливен са:
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•
•
•

Провеждане на серия от обучения на ученици от среден и горен курс в
училищата на територията на област Сливен.
Разпространение на информационни материали и презервативи в различни
възрастови групи със съдействието на общо практикуващи лекари и медицински
специалисти.
Извършване на анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН
в лаборатирията на РЗИ Сливен.

Смолян
Във връзка с отбелязването на Световен ден за борба срещу СПИН, РЗИ – Смолян
стартира информационна кампания под мотото „Нулева стигма, нулева
дискриминация!” сред учениците от 8-ми до 11-ти клас на средните общообразователни
и професионални училища в Смолян с презентация по темата ХИВ/СПИН и
предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи.
Световният ден за борба срещу СПИН официално ще се отбележи в професионалните
гимназии на област Смолян и в 16 СОУ и с предоставяне на информационни
материали, презентация и презервативи.

София
Сдружение „Здраве без граници“ – гр. София/ фондация „Здраве и социално развитие”
На 01.12. медицински екип в мобилен кабинет ще предлага безплатно и анонимно
консултиране и изследване за ХИВ в двора на Медицинския факултет на Медицински
университет-София на ул. Здраве 2 от 12.00-16.00 ч.
Екипи от доброволци от Асоциацията на студентите-медици към Медицински
университет ще насочват желаещите към тестване, ще раздават здравно-образователни
материали и презервативи.
Асоциация „Здраве и бъдеще”
На 01. 12. медицински екип в мобилен кабинет на Асоциацията ще предлага безплатно
и анонимно консултиране и изследване за ХИВ в сграда 3 на Бизнес парк за
служителите на фирмите от 10.30-17.30 часа.
Столична Регионална здравна инспекция
1 декември ще се отбележи по следния начин:
• Здравна дискусия и разпространение на презервативи в Медицински колеж „Й.
Филаретова“
• Здравни дискусии на тема „ХИВ/ СПИН” и разпространяване на
информационни материали и презервативи в 25 столични училища
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• Здравна дискусия на тема „Достатъчно ли сме толерантни към хората живеещи с
ХИВ/СПИН“ сред ученици от горните курсове в район „Сердика” на Столична
община.
• Лекции и срещи-разговори за популяризиране на безрисково сексуално
поведение, употреба на презервативи и толерантно отношениe към живеещи с
ХИВ/СПИН сред ученици от 7-те класове.
• 1 декември – „Ден на отворените врати“ в информационно-консултативния
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.
• Инициативи в социални младежки центрове и домове за деца, лишени от
родителски грижи в столицата с цел популяризиране на презерватива като найсигурен начин за предпазване от ХИВ/СПИН и сексуално преносими инфекции
– видеопокази, разпространение на материали и презервативи, лекции, дискусии,
оформяне на тематични табла и др.
• Агитационна кампания в Център по наркомании, разпространение на
информационни материали и презервативи .
• Агитационна кампания в гей клубове „ID” и „Версус”, разпространение на
информационни материали и презервативи.

Софийска област
По повод 1 декември 2015 г. РЗИ - Софийска област ще реализира кампанийните
дейности съвместно с ученици от СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Годеч и
активисти на БМЧК. Младите хора се включват в следните инициативи:
•
•
•
•

•
•

Разпространяване на информационни и промоционални материали, свързани с
АНТИСПИН кампанията, предпазни средства и червената лента – символ на
борбата със СПИН сред учениците и жителите в община Годеч.
Изложба с рисунки на ученици от 8 до 12 клас на тема „Да се обичаме разумно”,
подредена във фоайето на училището.
Конкурс за есе на тема „Как приемаме различните?” Оцененото за най-добро есе
ще бъде публикувано в местния вестник „Годеч днес”.
Здравни беседи на медицинския специалист на учебното заведение в
гимназиалния курс на тема „Нулева стигма, нулева дискриминация!” с дискусия
по превенция на ХИВ/СПИН, значението на изследването на ХИВ статуса и
толерантно отношение към засегнатите от инфекцията.
Конкурс за презентация, свързана с опасността от заболяването СПИН и
Световния ден с участието на ученици от 9 и 10 клас. Най-добрата презентация
ще бъде представена на 01.12.2015 г. в конферентната зала на училището.
На 01.12.2015 г. пред сградата на училището, в централната градска зона ще
бъде организиран флашмоб, на който ученици, учители и граждани ще танцуват
заедно с танцьори на градския модерен балет и хип-хоп група.

За отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН са планирани мероприятия в
много други учебни заведения на областта.
 в ТПГ ”Ст. Панчев”- гр.Ботевград:
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•
•

•

Запознаване на учениците със значението на мотото «Нулева стигма, нулева
дискриминация!» по отношение на СПИН;
провеждане на „Час на здравето” с посещение на учениците в стоматологичен
кабинет, лаборатория за вземане на кръв и УНГ кабинет за поставяне на пиърсинг –
за запознаване с добри практики, изключващи кръвния път като рисков фактор за
заразяване с ХИВ;
провеждане на общоучилищно мероприятие пред символа на кампанията Червената панделка, която е целогодишно на фасадата на училището.

 В ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, Ботевград:
Провеждане тест на тема „Знаете ли достатъчно за СПИН” за повишаване
информираността по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве и раздаване на
рекламни материали и презервативи; традиционно украсяване на АНТИСПИН дърво с
червени ленти в знак на подкрепа и ангажираност към проблема „ХИВ/СПИН”.

В СОУ ”Неофит Рилски” гр. Долна баня учениците ще проведат дискусия на
тема „Безрисково сексуално поведение - най-добрата антивирусна програма срещу
СПИН”.

В ОУ "Христо Ботев"- Етрополе темата е: „СПИН – дума кратка, но коварна”,
като учениците ще се запознаят с есета и стихове, написани от техни връстници.

Във второ ОУ „Васил Левски” гр. Костинброд лекциите за същността на
заболяването, начините на заразяване и превенция ще бъдат под мотото „ Да сведем до
нула”.

Стара Загора
По повод 1-ви декември 2015 г. РЗИ - Стара Загора, съвместно с община Стара Загора,
СНЦ „Свят без граници”, клуб „Зараза”- сдружение „Самаряни”, Младежки дом –
Стара Загора, Регионален инспекторат по образование – Стара Загора, община Гурково,
община Мъглиж, община Николаево, община Павел баня, БМЧК, МКО, клуб „Млад
здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора, медицински специалисти и педагогически
съветници в учебни заведения на територията на област Стара Загора и АСМБ – клон
Стара Загора, планират провеждането на следните мероприятия:
12.11. – 04.12.2015 г.
• Анкетно проучване „Какъв е рискът за мен?” сред ученици на възраст 15 – 19
години от училищата в общините Гурково, Мъглиж, Николаево, Павел баня
• Обучения на членовете на клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора
за повишаване на компетентностите им за участие в образователни процеси
• Методични срещи с преподаватели, педагогически съветници и медицински
специалисти с акцент върху стигмата и дискриминацията, свързани със СПИН
• Дискусии в РЗИ – Стара Загора със стажант – лекари от Медицински факултет
на Тракийски университет
• Информационо-образователно събитие на РЗИ – Стара Загора сред 7-те класове
на 9 ОУ „Веселин Ханчев” – Стара Загора
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• Обучителен модул в РЗИ – Стара Загора на тема „ХИВ/СПИН. Стигмата
ХИВ/СПИН. Как да се изследваме анонимно и безплатно за СПИН?” с ученици
от СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора и членове на клуб „Здраве” .

01 декември 2015 г.
• 8.30 часа: Поставяне началото на Световния ден за борба със СПИН с голяма
червена панделка на входа на Регионална здравна инспекция – Стара Загора –
символ на институционалната подкрепа и ангажираност към проблема
ХИВ/СПИН и с призив за обединяване усилията на хората в борбата срещу
болестта.
• 8.00 часа: членове на клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – секция СОУ
„Васил Левски” – Стара Загора ще посрещат учениците с червени лентички
• 9.30 – 11.30 часа: информационна кампания сред студенти и преподаватели от
Медицински факултет и Педагогически факултет на Тракийски университет съвместна инициатива на РЗИ – Стара Загора и Асоциация на студентите по
медицина – клон Стара Загора
• 11.30 – 14.00 часа: информационна кампания (с игрова и музикална част) в
централната зона на гр. Стара Загора – съвместна инициатива на Младежки дом
Стара Загора, МОС, клуб „Зараза” - СНЦ „Самаряни”, СНЦ „Свят без граници”
и БМЧК - Стара Загора. Възможност за доброволно консултиране и изследване
за ХИВ/СПИН в мобилен кабинет на Регионална здравна инспекция – Стара
Загора.
• 12.30 часа: викторина с участие на представители на РЗИ – Стара Загора в СОУ
„Христо Смирненски” – Стара Загора
• 19.30 часа: Представяне на тематична пиеса „Обичайте разумно, за да опазим
любовта!” в Младежки дом – Стара Загора. Информационна кампания на МОС,
СНЦ „Свят без граници” и Регионална здравна инспекция – Стара Загора.

Предлагане на доброволно консултиране и изследване за СПИН в мобилен КАБКИС
10 към РЗИ – Стара Загора по следния график:
01.12.2015 г.
19.00-20.00ч.: Ветеринарен техникум – общежитие съвместно с клуб „Зараза”
11.00-14.00 ч.: „Долната гъба” - пешеходна зона гр. Стара Загора
18.00-19.00 ч.: площад пред Младежки дом, гр. Стара Загора
02.12.2015 г.
16.00 -17.00 ч.: Медицински колеж гр. Стара Загора съвместно с клуб „Зараза”

Мероприятия по отбелязване на Световния ден за борба със СПИН в училищата на
област Стара Загора, инициирани от РЗИ:
 Изготвяне на изложби с постери, изработени от ученици: 5 ОУ „М. Станев” –
Стара Загора, ПГВМ „Ив. П. Павлов” - Стара Загора , Професионална гимназия по
лека промишленост и туризъм – Казанлък, 13 ОУ «Св. Паисий Хилендарски» 13

Стара Загора, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Николаево, Художествена гимназия
– Казанлък обявява конкурс за изработване на постери, Търговска гимназия „Княз
Симеон Търновски” – Стара Загора, Професионална гимназия по строителство,
архитектура и геодезия „Л. Байер” – Стара Загора, Професионална гимназия по
механотехника и транспорт “Н.Й. Вапцаров”- Стара Загора, СОУ „Иван Вазов” –
Стара Загора, СОУ «В. Левски» - Стара Загора, Професионална гимназия по
ветеринарна медицина «Ив.П.Павлов» - Стара Загора, ОУ „Свети Паисий
Хилендарски”- Гълъбово, СОУ «Христо Ботев» - Павел баня, Професионална
гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – Павел баня, ОУ «Мати Болгария» Казанлък, ОУ « Св. Паисий Хилендарски» - с. Тъничени, общ. Павел баня,
Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, ОУ «Св.Св. Кирил и
Методий» - гр. Шипка, ОУ «Кулата» - Казанлък, ОУ «Св. Климент Охридски» - гр.
Крън, 2 ОУ «Хр. Ботев» - гр. Гълъбово,
Професионална гимназия по
електротехника и технологии «Г.С.Раковски» - Стара Загора, ОУ „Кирил Христов” Стара Загора, СОУ „П. К. Яворов”- Чирпан, СОУ „ Христо Смирненски” – гр.
Гурково, ПГОХ „Райна Княгиня”- Стара Загора, ОУ «Паисий Хилендарски» Казанлък, ОУ «Св. Климент Охридски» - с. Горно Черковище, ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – с. Кънчево, общ. Казанлък, 1 ОУ „Георги Бакалов”- гр.Стара Загора.
 Организиране на викторини: 5 ОУ „М. Станев” – Стара Загора, ОУ „Поп
Минчо” – с. Коларово, общ. Раднево, ОУ „ Георги Райчев” – Стара Загора, СОУ
„Екзарх Антим І” – Казанлък.


Провеждане на дебати: ОУ „Самара” – Стара Загора

 Решаване на кръстословици: „Победи СПИН със знания” - 5 ОУ „М. Станев” –
Стара Загора
 Изработване на голяма символична лента с послания от клуб „Млад здравен
експерт” към ОУ „Поп Минчо” – с. Коларово, общ. Раднево и поставянето й в
сградата на училището.

Представяне на здравно-образователни презентации: Професионална
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Л. Байер” – Стара Загора, 5 ОУ
„М. Станев” – Стара Загора (презентацията е съпроводена с въпроси и игра), 13 ОУ
«Св. Паисий Хилендарски» - Стара Загора обявява конкурс за презентация, ОУ
«Н.Й.Вапцаров» - Казанлък, ОУ «Д-р Петър Берон» - с. Овощник, общ. Казанлък,
Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, ОУ „Кирил Христов” Стара Загора, 2 ОУ «Хр. Ботев» - Гълъбово, ОУ «Св. Климент Охридски» - с. Горно
Черковище, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Кънчево, общ. Казанлък, СОУ
«Христо Ботев» - Павел баня, СОУ «Христо Ботев» - Стара Загора.
 Радиопредаване: „Имах някога един приятел…” – Професионална гимназия по
облекло и хранене „Р. Княгиня” – Стара Загора.
 Изложба на колаж, подготовка и аранжиране на модули: Художествена
гимназия – Казанлък, ОУ „Кирил Христов” - Стара Загора, ОУ „Христо Ботев” – с.
Братя Кунчеви, общ. Стара Загора.
 Провеждане на тематичен час на класа с дискусии: СОУ „Железник” – гр. Стара
Загора, Професионална гимназия по облекло и хранене „Р. Княгиня” – Стара Загора,
Професионална гимназия по електроника «Джон Атанасов» - Стара Загора, ОУ
«Кулата» - Казанлък, Професионална гимназия Иван Хаджиенов» - Казанлък,
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Л. Байер” –
Стара Загора, Професионална гимназия по механотехника и транспорт “Н.Й.
Вапцаров”- Стара Загора, 13 ОУ «Св. Паисий Хилендарски» - Стара Загора, ОУ
«Св. Климент Охридски» - гр. Крън, 2 ОУ «Хр. Ботев» - Гълъбово, ОУ «Христо
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Смирненски» - с. Тулово, общ. Мъглиж, ОУ « Чудомир» - Казанлък, ОУ «Христо
Ботев Левски» - с. Ягода общ. Мъглиж, Професионална гимназия по лека
промишленост и туризъм - гр. Казанлък.
 Турнир по стрийтбол: Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм
– гр. Казанлък – 30.11.2014
 Провеждане на анкета: ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» - с.Дъбово,общ.Мъглиж,
Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – с. Кънчево, общ. Казанлък, СОУ «В. Левски» - Стара Загора, ОУ
„Христо Смирненски“- с. Туловово, общ.Мъглиж.
 Видеопокази: СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” –
Николаево, ОУ „Самара“- Стара Загора, ОУ – с. Гита, общ. Чирпан, Професионална
гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – Павел баня, ОУ « Св. Паисий
Хилендарски» - с. Тъничени, общ. Павел баня, Художествена гиманзия – Казанлък,
Професионална гимназия по електротехника и технологии «Г.С.Раковски» - Стара
Загора, 12 ОУ „Стефан Караджа” – Стара Загора, Професионална гимназия Иван
Хаджиенов» - Казанлък, ОУ « Св. Св. Кирил и Методий» - с. Черна гора, общ. Бр.
Даскалови, СОУ „П.К. Яворов”- Чирпан, СОУ «Христо Ботев» - Павел баня.

Беседи и дискусии: Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара
Загора, ОУ „Самара” – Стара Загора, ОУ «Н.Й.Вапцаров» - гр. Казанлък (дискусия
с решаване на казуси) , ОУ „Христо Ботев” – с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора,
ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» - с.Дъбово,общ.Мъглиж, СОУ «Христо Ботев» Стара Загора, 1 ОУ”Свети Паисий Хилендарски”- Гълъбово, СОУ «Христо Ботев» Павел баня, Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – Павел
баня, ОУ «Мати Болгария» - Казанлък, ОУ « Св. Паисий Хилендарски» - с.
Търничени, общ. Павел баня, Професионална гимназия по селско стопанство –
Чирпан, ОУ «Св.Св. Кирил и Методий» - гр. Шипка, ОУ «Кулата» - Казанлък, ОУ
«Св. Кливент Охридски» - гр. Крън, ОУ „Кирил Христов” - Стара Загора, 2 ОУ
«Хр. Ботев» - гр. Гълъбово, Вечерно училище «Захари Стоянов» - Стара Загора,
Професионална гимназия по електротехника и технологии «Г.С.Раковски» - Стара
Загора, 12 ОУ „Стефан Караджа” – Стара Загора, ОУ « Св. Св. Кирил и Методий» с. Черна гора, общ. Бр. Даскалови, ОУ «Паисий Хилендарски» - Казанлък, ОУ «Св.
Климент Охридски» - с. Горно Черковище, ОУ «Христо Смирненски» - с. Тулово,
общ. Мъглиж, ОУ «Г. Бенковски» - с. Манолово, общ. Павел баня, СОУ „Христо
Смирненски” – Стара Загора, СОУ „ Хр. Смирненски” – гр. Гурково, ОУ «
Чудомир» - гр. Казанлък, ОУ – с. Гита, общ. Чирпан.

Рисуване по темата: Професионална гимназия по електроника «Джон
Атанасов» - Стара Загора.
1 декември 2015 в училища на Старозагорска област:
 Образуване на символа на борба със СПИН с червени балони: СОУ „Железник”
– гр. Стара Загора
 Състезание под надслов „СПИН – ничия грешка, грижа за всеки” - СОУ
„Железник” – гр. Стара Загора
 Раздаване на червени панделки и презервативи: Преди началото на учебни
занятия на входа на ПГВМ „Ив. П. Павлов” - Стара Загора ученици и
преподаватели ще получат промотивни материали на фона на мултимедийна
презентация и музика от възпитаници на звено „Подай ръка” към училището;
СОУ „Гео Милев” – Раднево – доброволци от БМЧК ще поставят лентички на
ученици, учители, служители и граждани; Професионална гимназия по
електроника «Джон Атанасов» - Стара Загора, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” –
Николаево, СОУ „Екзарх Антим І” – Казанлък, СОУ «Христо Ботев» - Павел
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баня, ОУ «Св. Кливент Охридски» - гр. Крън, ОУ « Св. Св. Кирил и Методий» - с.
Черна гора, общ. Бр. Даскалови, Професионална гимназия по строителство,
архитектура и геодезия „Л. Байер” – Стара Загора, Професионална гимназия по
механотехника и транспорт “Н.Й. Вапцаров”- Стара Загора, СОУ «В. Левски» Стара Загора, Професионална гимназия по облекло и хранене „Р. Княгиня” –
Стара Загора, ПМГ „ Гео Милев” – Стара Загора, ОУ «Мати Болгария» - Казанлък,
ОУ «Д-р Петър Берон» - с. Овощник, общ. Казанлък, ОУ «Св.Св. Кирил и
Методий» - гр. Шипка, ОУ «Кулата» - Казанлък, 2 ОУ «Хр. Ботев» - Гълъбово,
Професионална гимназия по електротехника и технологии «Г.С.Раковски» - Стара
Загора, Професионална гимназия «Иван Хаджиенов» - Казанлък, СОУ „Иван
Вазов” – Стара Загора, СОУ „ Хр. Смирненски” – Гурково, 1 ОУ „Георги
Бакалов”- гр.Стара Загора, 12 ОУ „Стефан Караджа” – Стара Загора. Изработване
на символична червена пандела в СОУ „Христо Смирненски” – Стара Загора., ОУ
«Христо Ботев Левски» - с. Ягода общ. Мъглиж.
 Създаване на „Лексикон” – книга, в която учениците от СОУ „Гео Милев” –
Раднево могат да отговарят на въпроси, да споделят мисли по проблема, както и
да зададат въпроси, които ги вълнуват.

Хасково
По повод 1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН РЗИ Хасково организира
следните мероприятия:
-

30.11.2015 г. от 9.00 до 16.00 часа Ден на отворените врати – в КАБКИС на РЗИ
ще се извършва безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ,
сифилис, хепатит В и С и хламидии

-

01.12.2015 г. от 10.00 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно
консултиране и изследване за ХИВ с мобилен медицински кабинет в ПМГ
„И.Вазов“, гр.Димитровград

-

02.12.2015 г. от 09.30 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира безплатно
консултиране и изследване за ХИВ с мобилен медицински кабинет в
Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен
II“ гр.Хасково

-

03.12.2015 г. от 9.00 до 16.00 часа РЗИ Хасково организира Ден на отворените
врати – в КАБКИС на РЗИ ще се извършва безплатно и анонимно консултиране
и изследване за ХИВ, сифилис, хепатити В и С и хламидии

-

01.12.2015 г. Провеждане на дискусии с учениците на тема „СПИН и СПИ”

-

01.12.2015 г. Организиране на презентации в училищата на територията на
област Хасково

Шумен
Планираните от РЗИ – Шумен дейности по повод Националната АНТИСПИН кампания
– Световен ден за борба срещу СПИН са:
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-

Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ в периода от
23.11.2015 г. до 04.12.2015 г.;
Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН, СПИ и рисково
поведение от представители на РЗИ;
Видеопокази РЗИ свързани с темата ХИВ и СПИ;
Аранжиране на пет тематични витрини в гр. Шумен;
Викторина „Питанка за двама“ с участието на ученици от ПГ ОХХТ, ПГ ССХТ
и СОУ „Васил Левски“ в гр. Шумен;
Разпространение на информационно-образователни материали в учебните
заведения и в централната част на гр. Шумен съвместно с БМЧК;
Обучителен семинар на тема „ХИВ/СПИН и СПИ“ от доброволци на БМЧК с
ученици от 8 клас ПГ по икономика в гр. Шумен;
Мини кампании в училищата – СОУ и професионални гимназии в област
Шумен.
Индивидуални консултации на младежи от ромски произход, посещаващи и
непосещаващи училище, лица лишени от родителски грижи на тема
„ХИВ/СПИН и СПИ, ранни бракове и рисково поведение”.

Ямбол
РЗИ- Ямбол съвместно с партньорски организации се обединява около следните
инициативи около 1 декември:
28.11-06.12.2015 г.
Провеждане на здравно-образователни беседи, презентация, викторина и раздаване на
презервативи в определени училища в гр.Ямбол – МГ «Атанас Радев», гимназия
«Васил Левски», ПГ по екология, лека промишленост и химични технологии, ОУ
«Христо Смирненски». Презентация на филм «Клопка».
01.12.2015 г.
Традиционна АНТИСПИН кампания по централните градски улици, организирана
съвместно от доброволци от БМЧК. Раздаване на здравно-образователни материали за
ХИВ/СПИН, червени лентички и презервативи.
19.11- 4.12.2015 г.
Разпространение на здравно-образователни материали, плакати,
презервативи в общините Стралджа, Елхово, Болярово и Тунджа.

брошури

и

25.11-4.12.2015 г.
Услуги по доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН «Направи
си тест за ХИВ» в лабораторията на РЗИ с адрес: гр. Ямбол, ул. «Димитър Благоев» №
71, РЗИ- Микробиологична лаборатория; приемно време: всеки работен ден от 10.00 до
15.00 ч.
01.12.2015 г.
Аранжиране на червена лента, символ на борбата срещу СПИН - сграда на РЗИ и
тематично табло.
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