ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОВОД 1-ВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН
ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН ПОД МОТОТО «МОЕТО ЗДРАВЕ Е МОЕ
ПРАВО» ОТ 28-ТЕ РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ В СТРАНАТА:
Благоевград
Инициативи, организирани съвмесно РЗИ-Благоевград и Местен обществен
комитет по СПИН към община Благоевград:
 11:30 – 11:50 ч. Пресконференция в зала 101 ма община Благоевград
по повод 1-ВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН.
 11:50-12:20 ч. Шествие под мотото: «Да запазим посоката. Да
продължим пътя»
 12:30-12:50 ч. Ритуално сгъване и спускане на Символична червена
лента от покрива на Чита;ище «Н. Вапцаров», пл. «Македония».
 11:00-13:30 ч. Информационно-скринингова кампания за безплатно и
анонимно изследване за хив в мобилен медицински кабинет,
разположен пред хоте; «Монте Карло»
 10:00-17:00 ч. Разпространение на здравно-образователни материали
на оживени места в града. Видеоозлъчване на мероприятия по повед 1ви декември на видеостени в ЮЗУ «Н. Рилски» и Американския
университет.
 23:00 ч. Парти под надслов «Dance for life – start dancing/stop AIDS” в
нощен клуб THE MOON.
 Участия в телевизионни и радио предавания
Варна
Кампания на 1.12.2017г. от 15-17 часа за безплатно и анонимно
консултиране и изследване с раздаване на здравно образователни
материали пред Гранд МОЛ Варна
Велико Търново
01.12.2017 г.
 Информационна кампания в центъра на град Велико Търново, в която
доброволци от Градски ученически парламент (облечени като
презервативи) ще разпространяват презервативи в ръчно изработени
от тях кутийки с послание за отговорно сексуално поведение;
 Информационна кампания в центъра на град Горна Оряховица, в която
доброволци към Младежки дом – Горна Оряховица ще разпространяват
червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали;

 Беседа по повод Световния ден за борба срещу СПИН с ученици от VIII
до ХII клас в Американски Колеж Аркус – Велико Търново и безплатно
консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.
04.12.2017 г
 Мултимедийна презентация с ученици от ПГ по туризъм „Д-р Петър
Берон” - Велико Търново на тема „СПИН и сексуално предавани
инфекции“.
Видин


„Седмица на отворените врати” в РЗИ - Видин – предоставя се
възможност на гражданите на област Видин да проверят безплатно своя
ХИВ-статус чрез провеждане изследване с бърз тест. Освен това
желаещите могат да бъдат консултирани от компетентен специалист по
темите за ХИВ и сексуално предаваните инфекции. На посетилите РЗИ
ще бъдат предоставени здравно-образователни материали по темите и
презервативи. „Седмица на отворените врати” ще се провежде през
периода 17.11.2017 г. – 24.11.2017 г., в микробиологичната
лаборатория на РЗИ – Видин в часовия интервал от 9.00 ч. до 12.00 ч. и
от 14.00 ч. до 15:30 ч.

 На 29.11.2017 г. от 9:30 часа КАБКИС при РЗИ – Видин ще бъде
изнесен на терен в Професионална гимназия по туризъм „Михалаки
Георгиев” гр. Видин, а на 01.12.2017 г. в Природоматематическата
гимназия „Екзарх Антим”I, 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 “. В повечето ОУ и СУ ще
се поставят информационни табла с печатни материали за ХИВ/СПИН и
ще бъдат организирани конкурси за рисунки по темата.
 На всички регионални медии 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.
 Отдел ДЗК 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.

Враца
 Провеждане на беседи на тема „ ХИВ/СПИН – същност, профилактика и
начини за предпазване от инфекцията” и обучение в умения за
поставяне на презерватив сред ученици от гр. Враца и гр. Бяла Слатина
в периода 15.11 - 05.12.2017 г.
 Видеопокази на късометражния филм „Ти гониш” сред ученици от горен
курс от гр. Враца - 15.11.- 05.12.2017 г.;
 Публикуване на сайта на РЗИ на информационен материал с актуални
данни за регистрирани случай с ХИВ инфекция - 30.11.2017 г.;
 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи
– 15.11 - 05.12.2017 г.
Габрово
 Кампания, съвместно с БМЧК - Габрово, в МОЛ Габрово и ТЕРА МОЛ, по
време на която ще се раздават здравно-образователни материали и
презервативи.
 Материали ще бъдат предоставени и раздадени в общините Севлиево,
Трявна и Дряново.
 На 01.12.2017 г. и на 05.12.2017 г. специалисти от РЗИ Габрово ще
изнесат 2 презентации с последващи беседи пред ученици от 8 и 9 клас
в Габровски училища. Мото на кампанията ще бъде:”Моето здраве е
мое право”.
 Изготвяне и разпространение на материал за регионалните медии и
сайта на РЗИ Габрово.
Добрич
 провеждане на обучения и лекции на тема „Превенция на ХИВ/СПИН” в
училищата на гр. Добрич;
 информационна кампания в община Добрич, съвместно с Общински
младежки център „Захари Стоянов” гр. Добрич, с предоставяне на
презервативи и здравно-образователни материали;

 информационна кампания в общините Тервел, Ген. Тошево и Каварна,
съвместно
с
общините
и
Местните
комисии
за
борба
с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с
предоставяне на презервативи и здравно-образователни материали;
 изготвяне на информационен бюлетин, който ще се разпространи до
местните медии;
 от 17.11. до 01.12.2017 г. включително - дни на отворени врати на
Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН
(КАБКИС) към РЗИ-Добрич.
 Всички желаещи да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в
КАБКИС към РЗИ – Добрич, който работи всеки ден от понеделник до
петък от 8.30 до 17.00 часа.
Кърджали
 30.11.2017 г. Бесесда с презентация пред ученици от 12-ти клас, СУ
„Христо Смирненски“, с. Черноочене. Прожектиране на филма
„Клопка“.
 01.12.2017 Разпростране ние на информационни
презервативи сред младежта и граждани.

материали

и

 Провеждане на кръгла маса на тема „Моето здраве е мое право“ с
участието на ученици от 12-ти клас на ПГ „алеко Константинов“, гр.
Кърджали.
Кюстендил
 В периода 23.11.2017-01.12.2017 г. кампания за безплатно и анонимно
изследване за ХИВ и обучения съвместно със сдружение „Ларго“ в
професионалните гимназии.
 01.12.2017 г. В гр. Дупница – ден на отворените врати за безплатно и
анонимно изследване за ХИВ, раздаване на здравно-образователни
материали и презервативи; изложба и викторина на тема СПИН с
ученици от 5-12 клас.
 В РЗИ-Кюстендил ден на отворените врати за безплатно и анонимно
изследване за ХИВ от 10 до 14 часа.
Ловеч
 В периода 21.11 – 20.12.2017 г. на териториторията на област Ловеч
ще се проведе Регионална кампания за обучения, изследване и

консултиране на медицински специалисти, млади хора (учащи) от
основни, средни училища и професионални гимназии, доброволци от
НПО и население на гр. Ловеч, с мото «Моето здраве е мое право»,
която включва:
 Обучение
тип
«мултимедийна
презентация»
на
медицински
специалисти от училищата на областта в РЗИ по темата - 21-23 ноември
2017 г.
 Популяризиране на презентацията чрез обучения в училищата от
медицинските специалисти сред учениците и обратна връзка за брой
достигнати лица - 11-15 декември 2017 г.
 Изследвания с «бърз тест» и консултации с желаещи млади хора над 16
г. в СУ и ПГ гр. Ловеч.
 Обучение, изследвания и консултации с доброволци на Сдружение
«Екомисия 21 век»
 «Седмица на отворените врати» - изследвания за ХИВ в лаборатория на
РЗИ за граждани в периода 27 ноември - 1 декември 2017 г.
 Отбелязване на 1 декември «Световен ден за СПИН» с организиране на
изследване за ХИВ с «бърз тест» в изнесен кабинет пред Регионална
библиотека гр. Ловеч за население.

Монтана
 Изготвяне и публикуване на материал за сайта на РЗИ – Монтана;
 Обучение на тема «ХИВ/СПИН» във ФСПГ гр. Монтана;
 Обучение в РЗИ – Монтана на тема «ХИВ/СПИН» в VI СУ „Отец Паисий“
гр. Монтана;
 Обучение в ПГЛП гр. Монтана на тема «ХИВ/СПИН»;
 Изложба в РЗИ – Монтана с рисунки на тема «Моето здраве е мое
право» на учениците от ПГЛП гр. Монтана;
 Информационна кампания с партньорството на БМЧК – Монтана в
центъра на областният град.
 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи.
Пазарджик
 Периодът от 17.11.2017 г. до 01.12.2017 г. ще бъде обявен за Седмици,
на „Отворени врати за безплатно, анонимно изследване и информиране
за ХИВ/СПИН“ в РЗИ Пазарджик.

 През целия период на кампанията в отдел ПБПЗ ще се раздават
здравно-информационни материали: плакати - „Избери живот без дрога
и без СПИН!“, листовки „Живко Столетов“, брошури „ХИВ/СПИН“.
 На 23.11.2017 г. ще се изнесе презентация на ученици от ОУ „Л.
Каравелов“ гр. Пещера на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН“.
 На 28.11.2017 г. в СУ „Народни будители“ гр. Брацигово ще се изнесе
презентация на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ“.
 На 28.11.2017 г. в ЦНСТ гр. Брацигово, ще се организира беседа на
тема: „ХИВ и как да се предпазим?“ и прожекция на филма „Ти гониш“.
 По повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември, в центъра
на град Пазарджик съвместно МБЧК ще се раздават здравнопромотивни материали и презервативи.
 На 1 декември в СУ „Г. Брегов“ – гр. Пазарджик ще се проведе
обучение на тема: „ХИВ/СПИН и как да се предпазим“.
 На 05.12.2017 г. в СУ „Христо Ботев“ гр. Септември ще се изнесе
обучение на тема „Човешкото тяло – пубертет, превенция на СПИ“.
 Планира се медийно отразяване на дейностите на отдел ПБПЗ по врема
на кампанията, както и публикуването на материали по повод
Световния ден, на интернет страницата на РЗИ Пазарджик.
Перник
 Организиране и провеждане на Дни на отворените врати с
информационен кът в сградата на РЗИ – Перник с възможност за
анонимно и безплатно консултиране и изследване на гражданите –
20.11 – 23.11.2017 г.
 Провеждане на безплатни и анонимни консултации и изследвания на
терен – в 2 професионални гимназии – 20.11 – 24.11.2017 г.
 Провеждане на дискусии сред млади хора – 27.11 – 01.12.2017 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
 Изнасяне на КАБКИС на терен на 30.11.2017г. в Професионална
гимназия
по
ресторантьорство,
търговия
и
обслужване
и
Професионална гимназия по електроника и химични технологии,
гр.Плевен от 10ч. до 14ч.
 Изнасяне на КАБКИС на терен на 01.12.2017г. в Професионална
гимназия по туризъм ”А. Константинов” и Професионална гимназия по
транспорт „Проф. Цв. Лазаров”, гр.Плевен от 10ч. до 14ч.
 Разпространяване на информационни материали и презервативи.
 Организиране на изложби в 4 училища в обл. Плевен.
 Провеждане на 20 лекции в училища в обл. Плевен.
 Училищни кампании, организирани от мед. специалисти от здравните
кабинети в 10 училища в обл. Плевен.
Пловдив
 Провеждане на обучителни дейности по темите ”СПИН и Сексуално
предавани
инфекции”
и
“Рисково
сексуално
поведение
предразполагащи фактори и последици” с ученици и студенти от
учебни заведения в гр. Пловдив в периода 20.11.2017 г. - 01.12.2017
г.
 Провеждане на кампания за повишаване нивото на информираност на
обществото по отношение на ХИВ инфекцията съвместно с
представители и доброволци на МКБППМН към Община Карлово и
Асоциация на студентите медици – Пловдив на 01.12.2017 г.
 Оказване методическа помощ на педагогически съветници и
медицински специалисти от учебни заведения и осигуряване на
здравно-образователни материали и презервативи за организираните
от тях АНТИСПИН кампании в периода 20.11.2017 г. - 01.12.2017 г.
 Провеждане на информационни кампании сред студенти от УХТ –
Пловдив и граждани с цел повишаване на познанията свързани с
предпазване от ХИВ инфекцията и въпросите, свързани с мотото на
кампанията «Моето здраве е мое право» в периода 20.11.2017 г. 01.12.2017 г.
 Изготвяне на материал съдържащ актуални послания за кампанията и
публикуване в сайта на РЗИ.

Разград
В периода 27.11. – 01.12.2017 г.
 Провеждане на здравно-образователни дейности и презентации под
мотото „Моето здраве е мое право“, с ученици от училища в Разградска
област, а за гр. Разград в партньорство с ОбС по наркотични вещества
– гр. Разград.
 Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи
сред целевите групи, с партньорството на Младежки съвет към ОбС по
наркотични вещества Разград.
 Отразяване на проведените инициативи в местните средства за масова
информация и публикуване на материали по темата на интернет
страницата на РЗИ - Разград.
Силистра
 На 30.11.2017 г. от 09,30 часа в СУ „Васил Левски“ гр. Главиница ще
се проведе информационна кампания „Превенция за ХИВ и болести
предавани по полов път. Бъди информиран!“. Експертите от РЗИСилистра ще представят беседа онагледена с мултимедийна
презентация. Учениците и педагогическия персонал ще имат
възможност да се изследват доброволно и безвъзмездно с бързи
тестове за ХИВ/СПИН.
 На 01.12.2017 г. от 09,30 часа в Център за обществена подкрепа гр.
Дулово ще се проведе информационна кампания „Превенция за ХИВ и
болести предавани по полов път. Бъди информиран!“. Експертите от
РЗИ-Силистра ще представят беседа онагледена с мултимедийна
презентация. Всички желаещи ще имат възможност да се изследват
доброволно и безвъзмездно с бързи тестове за ХИВ/СПИН.
 Във фоайето на РЗИ-Силистра ще се оформи информационно табло на
тема „Моето здраве е мое право“.
 На сайта на РЗИ-Силистра ще се публикува актуален информационен
материал на тема, свързана с мотото на кампанията „Моето здраве е
мое право“.
 През периода от 24.11.2017 г. до 29.11.2017 г. за всички жители и
гости на област Силистра ще се проведат Дни на отворените врати за
анонимно, доброволно и безплатно консултиране и изследване с бърз
тест за ХИВ/СПИН в лабораторията на РЗИ от 9,00 часа до 12,00 часа.

Сливен
 Позициониране на мобилен кабинет в централна градска част на град
Сливен до бирария „Маки“ на 1 декември за времето от 12.00- 14.00ч.,
в който екип медицински специалисти ще извърша безплатно и
анонимно консултиране и изследване на граждани за ХИВ/СПИН.
 Разпространение на информационни материали и презервативи със
съдействието на медицински специалисти от училищните кабинети и
доброволците на БМЧК-Сливен.
Столична регионална здравна инспекция
 Актуална информация информация за СПИН, по повод 1-ви декември е
публикувана на сайта на СРЗИ.
 Изготвяне на методичен материал свързан с мотото и целите на
кампанията обявена от Обединената програма за ХИВ/СПИН на ООН,
предназначен за медицинските специалисти от училищата, който ще
бъде публикуван на интернет страницата на СРЗИ.
 Отбелязване на 1 Декември в МОЛ „София“ информационна кампания,
разпространение на презервативи и предоставяне на информацинни
материали на граждани и служители.
 Отбелязване на 1 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
„Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити! Направи си
анонимен и безплатен тест за ХИВ! „.
 Организиране и провеждане на дискусия на тема „ ХИВ/СПИН ”, а също
така разпространяване на информационни материали и презервативи в
столични училища.
 Съвместно със СО район „Надежда” организиране и провеждане на
разговор-дискусия на тема: „ Какво е здравето за Вас ? ” сред ученици
от горните курсове в района.
 Организиране и провеждане на лекции и срещи-разговори за
популяризиране на безрисково сексуално поведение, употреба на
презервативи и толерантно отношения към живеещи с ХИВ/СПИН, с
ученици от 7 класове.
 1 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 здравноинформационни материяли 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-сигурният 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
столичните учебни заведения.

материали

сред

ученици

от

 Доброволно консултиране и изследване за ХИВ в Кабинета за анонимно
и безплатно консултиране и изследване, ул. „Враня“ №20, ет.5, каб.
520, всеки работен ден от 9.00 часа до 13.30 часа.

РЗИ-Софийска област
 Отправена покана към гражданите и гостите на гр. Пирдоп на сайта на
общината и във вестниците „Камбана” и „Регион“, с кратък анонс за
безплатно и анонимно изследване в КАБКИС.
 Планира се провеждане на две здравно-образователни кампании в
ПГТХТ „Никола Димов“, гр. Пирдоп - с ученици и ОУ „Неофит Рилски“,
гр. Самоков – с ученици от 7-ми клас. Двете инициативи включват
следните дейности: представяне на презентация „1 декември Световен ден за ХИВ/СПИН“ с информация за симптомите на ХИВ и
СПИН, рисковите поведения, начините за предпазване, адреси и
телефони на Кабинети за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и
СПИН в София; интерактивна беседа за безопасно общуване със
заразени с вируса ХИВ и болни от СПИН и изписване на лист от
участници на дума, определяща отношението към заразен; анкета на
тема „Какво е здравето за Вас?“; изработване на общи колажи от
участниците в кампанията с мотото на кампанията – „Моето здраве е
мое право“.
 Разпространение на клип на МЗ „Антиспин кампания“ в регионалните
електронни медии;
 Разпространение на здравно-информационен материал на тема „Моето
здраве е мое право“, за печатните медии и за сайта на инспекцията.

 Предоставяне на учебните заведения в областта и в ДДЛРГ с. Разлив,
община Правец и в ДДЛРГ гр. Долна баня на презентация на тема „1
декември - Световен ден за ХИВ/СПИН“ и анкета „Какво е здравето за
Вас?“, за използването им при провеждане на кампании.

Стара Загора
По повод 1-ви декември 2017 г. РЗИ - Стара Загора участва в планирането,
координирането и провеждането на следните мероприятия, съвместно с
традиционните ни партньори: СНЦ „Свят без граници”, клуб „Зараза” към
Сдружение „Самаряни” – Стара Загора; Център за подкрепа за личностно
развитие – Младежки общински съвет – Стара Загора, Превантивноинформационен център по зависимости – Стара Загора, БМЧК, учебни
заведения на територията на област Стара Загора, медицински специалисти,
педагогически съветници и училищни психолози, студенти от Медицински
факултет – Тракийски университет – Стара Загора, АСМБ – клон Стара Загора.
14.11. – 06.12.2017 г.
 Обучителен модул в „ХИВ/СПИН. Световен ден за борба срещу СПИН” с
нови членове на клуб „Млад здравен експерт” – секция с. Коларово,
община Раднево, м. ноември, ОУ „ Поп Минчо” – с. Коларово, общ.
Раднево
 Поредица от дискусии; мултимедийни презентации и прожекция на
филма „Нощна смяна” за стажант-лекари от Медицински факултет на
Тракийски университет – Стара Загора, 07 – 22 ноември, 10.00 – 12.00
часа, Здравно-информационен образователен център при РЗИ – Стара
Загора
 Интерактивно обучение „Рисково сексуално поведение” с ученици от
ОУ „Христо Ботев” – гр. Мъглиж, 14 ноември, 13.30 часа, ОУ „Христо
Ботев” – гр. Мъглиж
 Интерактивно обучение „Какво (не) знаем за ХИВ/СПИН?” с ученици от
ППМГ „Гео Милев” – Стара Загора, 28 ноември, 08.00 часа, ППМГ „Гео
Милев”– Стара Загора
 Информационна среща „Световен ден за борба със СПИН. Превенция на
ХИВ/СПИН?” с ученици от ПГМТТ „Н.Й. Вапцаров” – Стара Загора, 1
декември, 10.00 часа, ПГМТТ „Н.Й. Вапцаров” – Стара Загора, актова
зала

 Интерактивно обучение „Рисково сексуално поведение” с ученици от
ПГСС „Гео Милев” – гр. Мъглиж,
06 декември, 10.45 часа,
Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев” – гр.
Мъглиж
 Методични срещи с преподаватели, педагогически съветници
медицински специалисти с акцент върху мотото на кампанията.

и

 Предоставяне на възможност за доброволно изследване и консултиране
чрез изнесен КАБКИС 10:
 29 ноември 2017 ,18.00 – 19.00 часа - гр. Стара Загора, Младежки
дом
 1 декември, 11.00 - 12.30 часа, гр. Стара Загора, паркинг в района
на Градски плувен басейн - съвместно с клуб „Зараза” – сдружение
„Самаряни”
 1 декември, 12.30 - 14.00 часа, гр. Стара Загора, централна градска
част (бул. „Цар Симеон Велики и бул. „Руски”- до „Часовника”) –
съвместно с МОС – Стара Загора
 1 декември, 16.00 – 18.00 часа, гр. Стара Загора, кв. „Казански” –
блок - Студентски общежития
29 ноември 2017 г. Прожекция на филма „Ти гониш” с последващ разговор –
дискусия на тема „Моето здраве е моето право” – организирана от МОС – Стара
Загора, с подкрепата на РЗИ – Стара Загора, участието на СНЦ „Свят без
граници”, клуб „Зараза” към Сдружение „Самаряни” – Стара Загора;
Превантивно-информационен център по зависимости – Стара Загора, АСМБ.
Възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в мобилен
кабинет на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, 18.00 – 20.00 часа,
Младежки дом – Стара Загора
01 декември 2017 г. Десет доброволци от СНЦ „Свят без граници” в десет
автомобила на „Чар” – такси ще консултират и предоставят презервативи и
информационни материали на млади клиенти, 10.00 – 18.00 часа, в автомобили
на „Чар” - такси, гр. Стара Загора.
 Информационна АНТИСПИН кампания под мотото „Вземи се бележка!“ –
съвместна инициатива на доброволците от клуб „Зараза” към
Сдружение „Самаряни” в партньорство със студентите от АСМБ - Стара
Загора, подкрепени от доброволци на БМЧК – Стара Загора.
Възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в
мобилен кабинет на Регионална здравна инспекция – Стара Загора,

12.00 – 14.00 часа, гр. Стара Загора, в района на Градски плувен
басейн (паркинг между ГПЧЕ „Ромен Ролан” и ПГСАГ „Лубор Байер”).
 Информационна кампания – инициатива на Младежки общински съвет
– Стара Загора, подкрепени от доброволци на БМЧК-Стара Загора:
раздаване на информационни материали, кондоми и игри с млади хора
по темата, писане на послания във връзка с мотото на кампанията.
Възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в
мобилен кабинет на Регионална здравна инспекция – Стара Загора,
12.00-14.00 часа, гр. Стара Загора, централна градска част (бул. „Цар
Симеон Велики и бул. „Руски”- до „Часовника”).
 Информационна АНТИСПИН кампания на студенти по медицина от
АСМБ, съвместно с клуб „Зараза” към Сдружение „Самаряни” –
разпространение на информационни материали и презервативи, с
възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в
КАБКИС 10, 16.10 – 18.00 часа, студентски общежития на Тракийски
университет, кв. „Казански” – Стара Загора
Информационна кампания за превенция на HIV/СПИН с участието на
доброволци на БМЧК, 12.00 часа, ПМГ "Н.Обрешков" - гр. Казанлък и
при възможност - в централната градска част
 Информационна кампания за превенция на HIV/СПИН с участието на
доброволци на БМЧК, 12.00 часа, СУ "Гео Милев" - гр. Раднево
 Информационна кампания за превенция на HIV/СПИН с участието на
доброволци на БМЧК, 12.00 часа СУ "П.К.Яворов" - гр. Чирпан
 Информационна кампания за превенция на HIV/СПИН с участието на
доброволци на БМЧК, 12.00 часа, СУ "Христо Ботев" - гр. Павел баня
Информационните кампании на БМЧК ще включват раздаване на
презервативи, брошури по темата, саморъчно изработени материали, анкети и
устно информиране на всички заинтересовани.


11 декември 2017 г. Превантивно-информационният център по зависимости
към Общинския съвет по наркотични вещества на Община Стара Загора ще бъде
домакин за провеждането на викторина „Моето здраве е мое право“ или
т.нар. куиз – отборна мисловна игра за знания. Тъй като формалният повод
за това събитие е отбелязването на Световния ден за борба със СПИН – 1
декември, куизът е наименуван с мотото на Националната кампания за този
ден. За реализацията на куиза е поканен енергичния млад екип на Quizzzthis, с
богат опит в провеждането на такъв формат викторини не само в гр. Стара
Загора. На среща с любознателността ще се съберат младежи от няколко града
– Габрово, Хасково, Кърджали и Стара Загора, обединени от общата си кауза на
доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества. Разпределени в
отбори, участниците от различните градове ще отговарят в 5 кръга не само

бързо, но и вярно, на въпроси от различни области на знанието, предимно от
темите за психоактивните вещества (ПАВ), инфекциозните болести и ХИВ/СПИН
вследствие инжектиране на ПАВ. А за верен отговор всеки отбор ще получава
по 1 точка. Победител е отборът, събрал най-много точки. Наградата е
удоволствието от играта, интересното интелектуално занимание, новото знание,
което всеки ще вземе за себе си, и добре прекараните няколко часа сред
приятели и съмишленици. С участието на: ПИЦ – Габрово, Хасково, Кърджали,
Стара Загора; РЗИ – Стара Загора, 11 декември, 11.00 часа, зала на
Превантивно – информационен център по зависимости – Стара Загора, ул. „Цар
Иван Шишман” № 96.
Самостоятелни инициативи в учебните заведения на област Стара
Загора:
 иницииране в подкрепа на този ден – облекло в червен цвят
 запалване на свещи, очертаващи червена панделка
 изработване на информационни табла и постери, създаване
информационни кътове
 радиопредавания
 беседи, дискусии, дебати, решаване на казуси, ролеви игри
 мултимедиийни презентации и прожекции на филми
 викторини
 конкурси и др.
Търговище
 На 30.11. – В ПГИИ“Джон Атанасов“ – Търговище – „Ролеви игри“ по
повод 1 – ви Декември.
 01.12. – Кампания във всички Средни училища и Професионални
гимназии от областта по повод 1 - ви Декември с разпространение на
презервативи, информационни материали и червени ленти. Тематични
табла.
 01.12.
–
Кампания
за
разпространение
на
презервативи,
информационни материали, червени ленти и балони в партньорство с
ОбСНВ и БМЧК – Търговище.
Хасково
23.11.2017г. от 09.30 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира
безплатно консултиране и изследване за СПИН в ГПЧЕ „проф. д-р Асен
Златаров“ гр. Хасково.

на

30.11.2017г. от 10.30 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира
безплатно консултиране и изследване за СПИН
в
Професионална
гимназия по туризъм „Ал.Паскалев“ гр.Хасково
01.12.2017г. от 11.00 часа КАБКИС при РЗИ Хасково организира
безплатно консултиране и изследване за СПИН с ММК пред сградата на
РЗИ гр.Хасково пл. „ Общински“ № 2
20.11.- 01.12.2017г. Организиране на конкурс за най-интересен плакат
на тема „Анти СПИН”
20.11.- 01.12.2017г. Организиране на „Връстници обучават връстници”
между ученици от 12 клас и 8 клас под мотото „Моето здраве е мое право”
20.11.- 01.12.2017г. Организиране на презентации на тема: „Бъди
информиран - пази живота”, „Стоп на СПИН”, „СПИН и борбата с него”,
„Какво е ХИВ” - 20.11. – 01.12. 2017г.
20.11.- 01.12.2017г. Организиране на дискусия по филма „Ти гониш”
20.11.- 01.12.2017г. Организиране на здравни беседи и ролеви игри
съчетани с подходящи видеоклипове с учениците от среден и горен курс
на учебните заведения - ”СПИН – начини на заразяване, симптоми,
превенция”
20.11.- 01.12.2017г. Организиране на анкета „Какво зная за СПИН?” с
учениците от среден и горен курс на учебните заведения
20.11.- 01.12.2017г. Разпространение на печатни здравнообразователни
материали в училищата на област Хасково - 20.11. – 01.12. 2017г.
01.12.2017г. Раздаване на червени лентички-символ на съпричастност на
учениците в учебните заведения
Шумен
 Безплатно анонимно
лабораторията на РЗИ;

консултиране

и

изследване

за

ХИВ

в

 Медийна кампания с изготвяне на материал за сайта на РЗИ– Шумен;
 Обучителен семинар на тема: „ХИВ/СПИН и СПИ“, съвместно с
доброволци на Български младежки червен кръст (БМЧК) с ученици от
X клас на СУ „С. Доброплодни“ гр. Шумен;
 Организиране и провеждане на конкурс между учениците от VIII-XII
клас на учебните заведения в гр. Шумен и област Шумен за мото за
целогодишната информационна кампания през 2018 г. с акцент върху
превенцията, образованието и информираността за ХИВ/СПИН на
територията на област Шумен по повод 1-ви Декември, Световния ден

за борба със СПИН, съвместно с БМЧК гр. Шумен и Общински здравен
център (ОЗЦ) гр. Шумен;
 Разпространение на информационно-образователни материали и
презервативи в учебните заведения и в централната част на гр. Шумен,
съвместно с БМЧК гр. Шумен;
 Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН и СПИ от
представители на РЗИ – Шумен по заявка от медицински специалисти
на училищата от област Шумен;
 Тематични беседи и обучения с лица от ромското население по
проблемите на ХИВ/СПИН и СПИ от представители на РЗИ – Шумен в
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) №3
гр. Шумен;
 Видеопокази с касети и дискове на РЗИ свързани с темата ХИВ и СПИ
по заявка;
 Аранжиране на 3 витрини (пред РЗИ – Шумен, в Диагностичноконсултативен център (ДКЦ) I и в Шуменски университет „Еп.
Константин Преславски”);
 Мини кампании в училищата – СУ и професионални гимназии в област
Шумен.
Ямбол
Съвместно с партньорски организации в периода 17.11-17.12.2017 г.:
 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 послучай 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" и презентация по темата съвместно с
превантивно-информационен център за борба със зависимости към
община Ямбол
 Раздаване на здравно - информационни материали и презервативи: гр.
Ямбол- на граждани в РЗИ; МБАЛ- кожно отделение, АГ отделение, ДКЦ
1; гр. Ямбол, МГ"Атанас Радев" и Гимназия "Васил Левски"; гр.

Стралджа - ОУ „Св. Св. К. и Методий", СОУ „П.К. Яворов"; кафеаперитиви в Ямбол. Партньори: мед. специалисти в училищата,
управители на заведения, ОПЛ
 Инициатива „Кафе с презерватив"- в кафе- аперитиви в гр. Ямбол.
 Популяризиране на анонимното и безплатно
изследване за ХИВ/СПИН в лабораторията на РЗИ.

консултиране

и

