СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА
ХИВ/СПИН”, РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ), ОБЩИНИ И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ВЪВ ВРЪЗКА С ВТОРИ ЕТАП
НА НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ – ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ – 14
ФЕВРУАРИ 2015 г.

Благоевград
По повод Национална АНТИСПИН кампания – 14 февруари, Регионална здравна
инспекция – гр. Благоевград и партньорите от Местен обществен комитет за превенция
на ХИВ и СПИН: МОК Благоевград – Община Благоевград, Сдружение „Адаптация”
Благоевград, Сдружение „Здраве без граници“ клон Благоевград, ИЦПЗ-Благоевград,
Фондация „Перспективи“ - Сандански, Сдружение „Лидер” - Благоевград, ЦМЕДТ
”Амалипе”, ученици и студенти от Детски парламент – Младежки дом, Студентски
съвет към ЮЗУ „Н.Рилски“, студентски клуб „Рома Вериситас” и Сдружение „СЕГА”
организират следните дейности:
В периода 02 – 13.02.2015 г. се провеждат интерактивни обучения в 10 –те класове на
тема „Здравословна сексуалност“ (ОУ, СОУ и професионални гимназии).
На 14.02.2015 г. в централната градска част на гр.Благоевград от 11.00– 22.00 часа
доброволци (ученици и студенти от Детски парламент, Студентски съвет, клуб
"RAINBOW”, клуб „Младежта е толерантност” и Сдружение „СЕГА”) ще
разпространяват флаери и сърчица в кафенета, интернет клубове, дискотеки, заведение
и кина.
На 14.02.2015 г. от 10.00– 12.30 часа в Младежки дом Благоевград се организира парти
под надслов „С шепот на любов“ , представляващо размяна между 14 училища на 14
любовни кутии с 1 400 послания за приятелство, доверие, любов и свобода (посланията
са изписани върху сърчица с червена сатенена лента). Следва забавната игра „Щипка
щастие“ за предизвикателствата на любовта във въпроси и отговори. Предвижда се
слайдшоу с фотоси и клипове за 14 февруари от десетгодишните съвместни
мероприятия на РЗИ-Благоевград и партньори за Деня на влюбените. Ще има и
романтичен ребус – оригинално подреждане на думи с конкурсен елемент, а целта е
наградата „Валентино“. Партито ще се закрие с шоколадови изкушения, музикални
поздравления и фотосесии.
Бургас
Дейностите в Община Бургас във връзка с отбелязване на Св. Валентин се реализират
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, Български младежки червен
кръст, Културен център „Морско казино“ и читалище „Любен Каравелов” и се
подкрепят от Местния обществен комитет по СПИН.
12.02.2014 г. (четвъртък):
От 18:00 ч. стартира вечер на любовната лирика „Огън от любов“ – поетична среща с
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бургаски поети и писатели на любовна лирика с млади хора, ученици от бургаски
училища, в Културен център „Морско Казино“, зала „Петя Дубарова“, Бургас.
Инициативата се осъществява с подкрепата и съдействието на Дружество на
българския писател.
13.02.2014 г. (петък):
От 10:30 – 13:30 часа ще се реализират следните инициативи:
• Доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с бързи
тестове в мобилни медицински кабинети, разположени на възлови места в град
Бургас: пред БСУ, на 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“ и Сдружение „Каритас“ ще раздават здравноинформационни материали и предпазни средства и ще мотивират гражданите и
гостите на града да проверят актуалния си ХИВ статус.
• Доброволци на Общински младежки клуб „J.J.Cool A” ще изработят кутия, в
която ще има валентинки с пожелания за Деня на влюбените. Валентинките
ще се раздават по централните улици на гр. Бургас на млади хора и влюбени
двойки.
14.02.2014 г. (събота):
От 16:00 ч. екипи от доброволци на Общински младежки клуб „J.J.Cool A” ще раздават
здравно-информационни материали и предпазни средства и ще консултират свои
връстници за безопасното сексуално поведение по време на Младежко парти в МКЦ,
организирано от МКБППМН и Сдружение „Вселена“.

Варна
РЗИ – Варна обявява „Седмица на отворени врати” от 09–13.02.2015 г. по повод
АНТИСПИН кампания за Деня на влюбените.
С ученици от горните курсове на Професионалната гимназия по текстил и моден
дизайн, в средношколско общежитие „Михаил Колони” гр. Варна и в СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Белослав ще се проведат здравни семинари по темата
ХИВ/СПИН.
На повечето училища в гр. Варна ще се предоставят здравно-образователни материали
за целите на АНТИСПИН кампанията. В музея на здравето на РЗИ-Варна ще се изнесат
поредица пт лекции и видеопокази по темата.
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Велико Търново
По повод Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания в периода 11 – 27
февруари РЗИ – Велико Търново организира кампания под надслов „Да запазим
посоката, да продължим пътя”. Дейностите, посветени на Денят на влюбените – 14
февруари, се организират в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом –
Велико Търново, Ученически клуб на здравето „Живей”, Градски ученически
парламент – Велико Търново, БМЧК, учебни заведения и средства за масова
информация. Дейностите са следните:
11.02.2015 г.
• Кампания в град Горна Оряховица под надслов „Приятелство, любов, секс”,
включваща: мултимедийна презентация, дискусия, викторина, забавни игри с
ученици и разпространяване на валентинки, презервативи и здравнообразователни материали сред населението – от 15.00 ч.
13.02.2015 г.
• Информационна акция пред Факултета по изобразително изкуство в град Велико
Търново (от 12.00 часа), включваща разпространение на „любовни подаръци”,
съдържащи презервативи, стихотворения за любовта и други на преминаващите;
• Тематично парти „Пияни от любов” в Младежки дом – Велико Търново,
посветено на превенцията на рисковото сексуално поведение и употребата на
алкохол - скечове, викторина, игри с публиката, музикална програма и други
(от 14.00 ч.);
• Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в ПГСАГ „А. Попов” във
Велико Търново;
• Кампания в град Златарица, включваща: изложба на валентинки, викторина и
забавни игри с ученици в читалище „Развитие 1885”; здравно образование с
ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, разпространение на презервативи
и здравно-образователни материали.
14.02.2015 г.
• Интерактивно обучение и мултимедийна презентация с децата от театралните
студия „Шанс” и „Усмивка” на тема „Любовта” в Младежки дом – Велико
Търново (от 11.30 ч.);
• Благотворителен базар в центъра на Велико Търново (от 12.00 ч.);
• Тематична вечер „Бързи срещи” в едно от заведенията на старата столица;
• Провеждане на тематична вечер под надслов „Желания под звездите” на
паметника Асеневци във Велико Търново, вклю чваща пускане на фенери във
въздуха, танци „Стрийт денс”, флаш моб и огнено шоу (от 18.30 ч.).
Клуб К7 към Център Амалипе – гр. Велико Търново
По повод 14 февруари Клуб К7 към Център Амалипе е в партньорство с Община
Велико Търново, Арт Клуб „ТАМ” и др. Събитието на „Амалипе” ще започне в 14:00 ч.
на 13.02.2015 г. с информационна кампания пред Музикално-драматичен театър
„Константин Кисимов”. Доброволците на Клуб К7 – Велико Търново ще раздават
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здравно-образователни материали, презервативи и послания на минувачи. Гражданите
и гостите на Велико Търново ще имат възможността да си направят снимка със
специално изработено за случая пано, а снимките им по-късно ще бъдат качени във
Фейсбук страницата на младежкия клуб.
Кампанията ще продължи и вечерта в няколко местни заведения, където ще бъдат
поставени купи с тематично опаковани презервативи. Всеки презерватив ще носи
любовно пожелание за 2015 година, както и информация за местоположението на
КАБКИС в града.
Видин
Във връзка с Национална АНТИСПИН кампания – Ден на влюбените, РЗИ Видин ще
предостави здравно–образователни материали и презервативи на медицинските
фелдшери, обслужващи здравните кабинети на училищата от град Видин и областта.
В сградата на РЗИ – Видин е поставено тематично АНТИСПИН табло. В периода
09.02.–13.02.2015 г. РЗИ разпространява информационни материали и презервативи
сред целевите групи.
На 13.02.2015 г. в центъра на гр. Видин екип на РЗИ ще предостави услугата
доброволно консултиране и изследване за ХИВ в мобилен кабинет.
Враца
Във връзка с провеждането на Втори етап на Националната АНТИСПИН кампания – 14
февруари, Ден на влюбените, РЗИ-Враца планира:
• Да проведе 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 в периода 10.02 - 20.02.2015 г.
• Да организира видеопокази на късометражния филм „Ти гониш” сред ученици
от горен курс от гр. Враца в периода 10.02.- 20.02.2015 г.
• На 12.02.2015 г. –здравно-образователна беседа с млади хора, принадлежащи
към етнически малцинства, на тема “Какво знаем за СПИН и как да се
предпазим от заболяването”, видеопоказ на филма „Ти гониш” и обучение в
умения за поставяне на презерватив в гр. Козлодуй.
• На 13.02.2015 г. – 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 17.02.2015 г. – междуучилищна викторина на тема „Какво знаем за
ХИВ/СПИН” с ученици от 10 до 12 клас на СОУ ”Васил Кънчов”, ПТГ
”Н.Й.Вапцаров”, ПГТР- Враца и СОУ ”Васил Кънчов” – Враца.
• На 13.02.2015 г. от 19.00 часа в Младежки дом –Враца да отбележи Деня на
влюбените чрез дисковечер съвместно с Младежки дом, ПИЦ и БМЧК Враца.
• На 13.02.2015 г. да предостави промотивни материали на участниците в
общоградска дисковечер в Младежки дом – Враца.
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Услугата доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН
ще се предлага по следния график:
• В СОУ ”Козма Тричков” Враца – на 12.02.2015 г. от 9.00 часа
• В СУ ”Св. Климент Охридски” Враца – на 12.02.2015 г. от 9.00 часа
• В СОУ ”Христо Ботев” Враца – на 13.02.2015 г. от 9.00 часа

Габрово
За 14 февруари – Ден на влюбените, РЗИ –Габрово планира:
• Да изготви материал за регионалните медии по темата ”Да запазим посоката, да
продължим пътя!”
• Да инициира кампания съвместно с БМЧК-Габрово и ИМКА - Габрово в
централна градска част на града, по време на която ще се раздават
информационни материали, любовни късмети и презервативи. Начало 11.00 ч.
• Да раздаде здравно-образователни материали и презервативи в общините
Севлиево, Трявна и Дряново.
• Да организира прожекция на тематичен филм пред учениците от горен курс в
СОУ ”П.Р.Славейков” гр. Трявна.
Добрич
Във връзка с реализирането на дейности по повод Втори етап на Националната
АНТИСПИН кампания –14 февруари, РЗИ – Добрич ще проведе три регионални
кампании в партньорство с Община Добрич, Община Каварна и Община Тервел,
Общински клуб К7, Общински младежки център „Захари Стоянов” – гр. Добрич и
радио „Добруджа”. Планирани са следните дейности:
• На 14.02. в гр. Добрич, гр. Каварна и гр. Тервел ще се проведат общоградски
кампании под надслов „Кондом с бонбон”, включващи конкурси за найоригинално любовно послание и награди за най-добре представилите се;
• Концерт по повод Деня на влюбените в Общински младежки център ”Захари
Стоянов” град Добрич;
• В партньорство с радио „Добруджа” ще се проведе областен радиоконкурс
„Любовно послание за Св. Валентин”;
• До края на месец февруари медицинските специалисти ще изнасят лекции и
беседи в училищата на областта. Всяко училище ще отбележи 14 февруари с
разнообразни форми и прояви по избор на учениците – изработка на рисунки,
колажи, пана, „валентинки” с оригинални послания, подреждане на табла с
материали за СПИН.
За периода 09–13.02.2015 г. от 09.00 - 16.00 часа в КАБКИС-Добрич е обявена Седмица
на Отворените врати за анонимно и безплатно изследване за ХИВ, сифилис, хепатит С
и хепатит В.
Медицински екип в мобилен кабинет ще консултита и тества за ХИВ на терен при
следния кампаниен график:
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11.02.2015 г.
• от 10.00 ч. до 15.00 ч. – анонимно и безплатно изследване за ХИВ в
Природоматематическа гимназия „Иван
Вазов“ гр.Добрич. Следва и
междучасие „Узнай какъв е твоя ХИВ статус”, в което участващите ще могат да
споделят вълнуваща случка, свързана с Деня на влюбените. Ще има специална
кутия (Love box), съдържаща макет на пенис, върху която участващите ще
изпробват знанията си за това как се слага правилно презерватив.
12.02.2015 г.
• от 10.00 ч. в:
Център за настаняване от семеен тип- 1
Център за настаняване от семеен тип- 2
Център за настаняване от семеен тип- 3
Преходнo жилищe
• от 13.00 ч. в:
Приют за безнадзорни деца и сираци

Кърджали
Кампанията в гр. Кърджали стартира на 30 януари и ще продължи до 27 февруари.
Организатори са РЗИ-Кърджали, клуб „Младите хора – здраве, секс, наркотици” към
РЗИ-Кърджали, БМЧК, представители на Интеракт – Кърджали и Ротаракт – Кърджали,
клубовете за здраве (клуб „Млади, умни, влюбени” към КУО „Родопи”, клуб
„Щастливеца” към ПГИ “Ал.Константинов”, клуб „Йовковци за здраве и красота” към
СОУ ”Й.Йовков”, клуб „Модерен живот и здраве” към ПГТХВП “Проф. д-р Асен
Златаров”, клуб „Здраве” в с. Конево, клуб “Предпазливи, но здрави” в гр.Крумовград,
клуб „Клуб на здравето” в с.Миладиново, клуб „Животът е хубав, когато си здрав!” към
СОУ „П.Р.Славейков”).
От 09–27.02.2015 г. от 9.00 - 16.00 ч. в лаборатория „Медицински изследвания” на РЗИКърджали ще се проведат Дни на отворени врати за анонимно и безплатно изследване
за ХИВ, сифилис и хепатит С. Сред младите хора от област Кърджали ще се
разпространяват здравно-информационни материали и презервативи.
На 13.02.2015 г. Доброволците от БМЧК и членовете на клуб “Младите хора - здраве,
секс, наркотици” ще организират благотворителен базар с ръчно изработени червени
рози и гривнички. Ще се раздават валентинки, презервативи и информационни
материали.
По темите „СПИН”, „Сексуално предавани инфекции” и „Контрацепция” ще се
проведат интерактивни семинари с млади хора при следния график:
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• На 18.02.2015 г. на тема “Отговорно сексуално поведение. Изборът на партньор”
в община Джебел и Черноочене.
• На 21.02.2015 г. – обучение на членовете от новоизградения клуб “Животът е
хубав, когато си здрав”, нови доброволци от БМЧК и новите членове от клуб
“Младите хора - здраве, секс, наркотици”.
• На 25.02.2015 г. –здравно-образователна дейност в райони с етнически уязвими
групи – ОУ “П.Яворов” - осмите класове.
• От 9-27.02.2015 г.– беседи в часа на класа във всички ПГ и СОУ в област
Кърджали.
Дейности по клубове към Дома на здравето в РЗИ-Кърджали са:
Клуб “Щастливеца” - ПГИ “Ал.Константинов”
09.02.2015 г. от 11.00 ч. в Актова зала на РЗИ
•
•
•

Изготвяне на презентация на тема “Любовта в живота на П.Яворов” и
представяне пред ученици от 9-ти и 10-ти клас.
Провеждане на здравно-образователна дейност с осмите класове на тема:
“Отговорно сексуално поведение. Изборът на партньор”.
Изготвяне и раздаване на валентинки на учениците и учителите.

Клуб “Животът е хубав, когато си здрав” - СОУ “П.Р.Славейков”
10.02.2015 г. от 11.30 ч. в Актова зала на РЗИ
•
•
•

Среща с д-р Тодор Черкезов, дм – изп.директор на МБАЛ ”Д-р Ат.Дафовски”
Конкурс за есе на тема: „Изкуството на любовта”
Конкурс за рисунка на тема: „Изкуството на любовта”

Клуб “Йовковци за здраве и красота” - СОУ “Й.Йовков”
13.02.2015 г., Актова зала на РЗИ
• Обявяване на конкурс за приказка, стихотворение, есе, снимка и рисунка на
тема: „Ако знаеше за любовта ми” сред ученици от 8 до 12 клас
• Изложба с класираните творби от конкурса „Ако знаеше за любовта ми”
• Литературно четене на тема „Ако знаеше за любовта ми” (8-12 клас и
награждаване)
• Изготвяне на презентация на тема: „Ако знаеше за любовта ми”
• Провеждане на здравно-образователна дейност с осмите класове на тема:
“Отговорно сексуално поведение. Изборът на партньор”
• Изготвяне и раздаване на валентинки на учениците
Клуб “Предпазливи, но здрави” – УО - Крумовград
• На 18.02.2015 г. от 11.00 ч. в Ученически общежития ще се проведе здравнообразователна дейност с младите хора на тема “Отговорно сексуално поведение.
Изборът на партньор”.
Клуб “Млади, умни, влюбени” - КУО “Родопи”
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• На 27.02.2015 г. от 19.00 ч. в Ученически общежития ще се проведе здравнообразователна дейност с младите хора на тема “Отговорно сексуално поведение.
Изборът на партньор”.
Клуб “Модерен живот и здраве” - ПГТХВП “Проф.д-р Асен Златаров”
• На 27.02.2015 г. от 11.00 ч. в Дом на здравето ще се организира здравно–
образователна дейност с осмите класове на тема “Отговорно сексуално
поведение. Изборът на партньор”.
Кюстендил
Мероприятията по случай Национална АНТИСПИН кампания се реализират от РЗИ –
Кюстендил, БМЧК, ПМГ „Проф. Е.Иванов“, ПГИМ „Проф. Й.Захариев“, ЕГ „Д-р
П.Берон“–Кюстендил, Гимназия „Хр.Ботев“–Дупница.
На 13.02.2015 г. от 09.00 – 11.30 ч. в медицинския кабинет на ПМГ „Проф. Е.ИвановКюстендил ще се проведат консултации и изследвания за ХИВ с експресни тестове.
На 13.02.2015 г. от 09.30 до 12.00 ч. в ПМГ „Проф. Е.Иванов“, ПГИМ „Проф.
Й.Захариев“, ЕГ „Д–р П.Берон“–Кюстендил се инициира информационна кампания от
активисти на БМЧК с въпроси, свързани с ХИВ /СПИН, които са написани на листчета
и подредени под формата на цвете. При правилен отговор отговорилите се снимат в
декор от червено сърце. Снимките ще бъдат качени във Фейсбук на специално
създадена страница. На табла в училищата ще могат да се поставят любовни послания.
Ще се раздават и презервативи с любовни послания.
На 13.02.2015 г. в гимназията „Христо Ботев“–Дупница в междучасията членове на
Училищния парламент ще предоставят презервативи с любовни послания на
съучениците си. В кутия до входа на училището ще могат да се пускат картички с
пожелания.
Ловеч
В рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Втори етап на
Национална АНТИСПИН кампания и по повод на 14 февруари – Ден на любовта, РЗИ –
Ловеч планира реализиране на следните дейности на регионално ниво:
Обучения:
• Обучителна кампания сред ученици от гр. Ловеч, доброволци на НПО и млади
хора, принадлежащи към етническите малцинства от гр. Троян (05. 02.2015 г.)
• Здравни презентации и дискусии в 7 училища в гр.Ловеч с ученици, попълнили
входящия тест за проучване знанията по темата ХИВ/СПИН: ОУ „Христо
Никифоров”, ОУ „Проф. Димитър Димов”, ОУ „Васил Левски”, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, СОУ „Тодор Кирков”, СОУ „Св. Климент Охридски” и СОУ
„Панайот Пипков” (09.02 - 20.02.2015 г.)
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• Обучителен модул (групова работа по темата ХИВ/СПИН) с доброволци на
Сдружение „Екомисия 21 век” (13.02.2015 г.)
Провеждане на изследвания и консултации с учащи, население, рискови групи и
работещи:
• с учащи млади хора (над 16 годишна възраст) – 09 02.2015 г.
• с доброволци от НПО – 13.02.2015 г.
• с рискови групи млади хора, принадлежащи към етническите малцинства от гр.
Троян – 20.02.2015 г.
• с работещи над 25 г. в организиран колектив (производствена фирма) – 27.
02.2015 г.
РЗИ–Ловеч ще разпространява здравно-образователни материали и презервативи в
училища на гр.Ловеч (09 –13.02.2015 г.) и в центъра на града (13.02.2015 г.)
На 13.02.2015 г. РЗИ–Ловеч обявява Ден на Отворените врати за консултиране и
изследване за ХИВ.
Монтана
В рамките на Втория етап на Национална АНТИСПИН кампания РЗИ –Монтана
планира следните дейности:
09.02. – 18.02.2015 г. – провеждане на беседи по здравно образование сред ученици от
гимназии и основни училища в гр. Монтана и гр. Лом от специалисти от РЗИ.
12.02.2015 г . от 10:30–14:00 ч. – „Въпроси на сърцето” – пункт за въпроси и отговори,
свързани с взаимоотношенията, любовта и секса в ПГЕ „Христо Ботев”- гр. Монтана
13.02.2015 г. от 10:30–11:30 ч. – „АНТИСПИН междучасие” – изнесен пункт за
анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН, разпространение на здравнообразователни материали и презервативи в ПГЕ „Христо Ботев” - гр. Монтана
14.02.2015 г. от 11:00-14:00 ч. в центъра на гр. Монтана ще се проведе кампания под
надслов „Снимка за двама” и „Любовта за мен е...”. Ще се разпростаняват здравнообразователни материали и презервативи от БМЧК.
В периода 16.02.–21.02.2015 г. РЗИ – Монтана обявява Дни на Отворени врати за
анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН.
През целия период от 09.02. – 18.02. в област Монтана ще се разпространяват здравнообразователни материали за ХИВ и сексуално предавани инфекции и презервативи.
Пазарджик
Във връзка с реализирането на Втори етап от Националната АНТИСПИН кампания – 14
февруари, Ден на влюбените, РЗИ-Пазарджик ще осъществи:
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• Ще раздаде здравно-информационни материали: «Stop на наркотиците» /с
акцент ХИВ/СПИН/, рецепти за здраве «Живко Столетов», плакати и
презервативи на медицински специалисти от училищата от област Пазарджик и
на представители на неправителствени организации – през целия период на
кампанията.
• Ще прожектира филми: «Ти гониш», «Екстази», «Какво знаем/не знаем за
пубертета» и др. пред целева аудитория.
• Обучение на ученици от 9 клас от СИП „Здравно образование“ на МГ „К.
Величков“ гр. Пазарджик (11.02.)
• По време на работна среща на 13.02.2015 г. с педагогическите съветници от
област Пазарджик докторант по „Социална педагогика“ ще изнесе презентация
на тема „Тийнейджърът и първото влюбване“.
• В Пещера ще се изнесат поредица от обучения от медицинските специалисти от
училищата на тема „Полово съзряване и превенция на сексуално предаваните
инфекции“.
• Здравно-информационни материали и презервативи ще бъдат предоставени на
медицинския специалист от КСУДС, ЦНСТ – гр. Брацигово.
• 14 февруари ще бъде отбелязан със съвместна информационна кампания между
РЗИ-Пазарджик, БМЧК и КАБКИС. На центъра на гр. Пазарджик младежи ще
раздават валентинки, здравно-промотивни материали и презервативи.
Перник
РЗИ – Перник в партньорство с фондация „П.У.Л.С.“, Общински младежки дом –
Перник, Общинска администрация Перник и читалище „Искра“ - Перник, планира
следните инициативи за Деня на влюбените:
• Провеждане на дискусии с видеопокази сред ученици.
• Изготвяне на информационен материал „Рисково сексуално поведение –
предпоставки и последствия“.
• Провеждане на безплатни и анонимни консултации и изследвания на терен на
11.02. и 12.02. 2015 г. в учебните заведения – ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ и
5-то СОУ „П. Р. Славейков“.
• Отбелязване на Деня на влюбените в часовия интервал 13:00 – 13:30 часа на ул.
„Търговска“ (ЦГЧ) с флаш моб с участието на клуб по танци Salsa La Tormenta
и хип-хоп група Switch.
• Разпространяване на информационни материали и презервативи сред младите
хора чрез доброволци и медицинските специалисти в училищата.
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Плевен
За Национална АНТИСПИН кампания – Ден на влюбените, РЗИ–Плевен ще изнесе
услугата доброволно, анонимно и безплатно консултиране и тестване за ХИВ на терен:
• на 12.02.2015 г. в Търговска гимназия „В. Априлов“, гр. Червен Бряг;
• на 13.02.2015 г. в ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен.
Пловдив
Във връзка с Втори етап на Националната АНТИ/СПИН кампания – 14 февруари, екип
на КАБКИС при РЗИ–Пловдив ще предостави възможност за доброволно изследване и
консултиране за ХИВ и СПИ в мобилен медицински кабинет пред Централна поща
гр.Пловдив от 11.30 – 14.00 часа на 14.02.2015 г.
Здравно–образователни инициативи на РЗИ–Пловдив:
Инициативи с ученици от ПГХВТ “Св. Димитрий Солунски”, гр. Асеновград (10.02.):
•
•

Презентация на тема “Основни знания за ХИВ/СПИН и СПИ”
Образователна игра

Инициативи с ученици от СОУ “ Отец Паисий”, гр. Куклен (11.02.):
•

Състезание под надслов “Животът е безценен”. Отборите ще премерят
знанията и силите си в два кръга: първи кръг (викторина с въпроси за
сексуално – предавани инфекции) и втори кръг (кръстословица “Св.
Валентин”).

Инициативи с ученици от 8-ми клас във ФЕГ “Антоан дьо Сент Екзюпери” – гр.
Пловдив (16.02.):
•
•
•

“Отговорно сексуално поведение” – тематична дискусия;
Интерактивна игра – “Победи СПИН със знания”
Тест за оценка на знанията

От 09.02. до 14.02. РЗИ–Пловдив инициира информационни кампании сред млади хора
с цел популяризиране на отговорно сексуално поведение.
По време на цялата кампания РЗИ - Пловдив ще подпомага медицинските специалисти
от учебни заведения в града и областта при изготвяне на тематични табла с печатни
материали.
Разград
В периода 09 – 20.02.2015 г. РЗИ-Разград осъществява обучителна кампания за
начините на инфектиране и предпазване от ХИВ под мотото „Да запазим посоката, да
продължим пътя“ с ученици над 16 г. възраст от училища на гр.Разград: ПГ по облекло,
СОУ “Хр. Ботев“, ПГ ХТБТ и ПГ ССХВТ. На учениците над 16 г. възраст от
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горепосочените училища ще се даде възможност за доброволно, анонимно и безплатно
консултиране и изследване за ХИВ чрез бърз тест на място.
РЗИ–Разград ще организира съвместни инициативи с ученици от клуб “Здраве“ към
ПГХТБТ “Мария Кюри“ - гр. Разград. На читателите на Регионална библиотека “Проф.
Боян Пенев“ – Разград ще се предостави шанс за доброволно, анонимно и безплатно
консултиране и изследване за ХИВ и други трансмисивни инфекции на място от
мобилен екип на РЗИ.
В периода 09 – 27.02.2015 г. всеки ден от 8.30 до 15.30 часа в сградата на РЗИ се
провеждат Дни на Отворени врати за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ и
други трансмисивни инфекции за всички граждани.
На 14.02.2015 г. доброволци от БМЧК ще разпространяват здравно-образователни
материали и презервативи при откриване на втора бибилиотека в гр. Цар Калоян.
Русе
Партньори в регионалните инициативи на РЗИ–Русе са Община Русе,
неправителствените организации, работещи по Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН”, учебни заведения и медии. В периода на кампанията партньорите ще
предприемат следните дейности:
• Ще разпространят здравно-образователни материали сред широката
общественост и млади хора в учебните заведения;
• Ще проведат образователни лекции на тема «Превенция на ХИВ/СПИН» сред
ученици в русенски училища;
• На 13.02.2015 г. от 10.30 ч. в МГ ”Баба Тонка” гр.Русе се провежда конкурс за
електронни и ръчно изработени валентинки. На изявени участници ще се връчат
грамоти; ще се раздават здравно-образователни материали и презервативи.
• На 13.02.2015 г. от 12.30 часа в СОУ ”Христо Ботев” се отбелязва Свети
Валентин чрез провеждане на различни инициативи.
На 14.02.2015 г. от 12:00 до 15:00 ч. в МОЛ Русе тържествено се открива АНТИСПИН
кампанията съвместно с партньори и с участието на доброволци от Клуб «Домино» към
Сдружение „Динамика”, гр.Русе и доброволци от БЧК. Под звуците на подбрана за
случая музика влюбени двойки ще имат възможността да запечатат момента със
снимка, а за добрата атмосфера са предвидени украса с балони, плакати, колажи със
сърца и др. На посетителите на МОЛ Русе ще се раздават здравно–информационни
материали и презервативи.
Медицински екип в мобилен кабинет ще консултира и изследва за ХИВ на следните
места:
• 12.02. – в гр. Силистра
• 14.02. – от 12.00 – 15.00 часа – в МОЛ РУСЕ
• 17.02. – в с.Окорш и с.Паисиево, Силистренска област
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Силистра
Инициативите за периода 05 февруари – 20 февруари 2015 г. по повод АНТИСПИН
кампанията „Да запазим посоката, да продължим пътя!“ на РЗИ-Силистра са:
На 12.02.2015 г. от 10:00 до 15:00 часа в здравния кабинет на ПГПТ „Евлоги Георгиев“
- гр. Силистра се провежда информационна кампания съвместно с КАБКИС към РЗИРусе. Кампанията включва:
• Доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ на всички желаещи
лица – средношколци, преподаватели и обслужващ персонал от всички училища
на територията на община Силистра, включително жители и гости на град
Силистра.
• Изготвяне на табло “Флиртувай, но здравето си не рискувай!” – средношколците
ще бъдат приканени да представят по оригинален начин причини за използване
на презерватив.
• Раздаване на здравно-промотивни материали и презервативи.
На 13.02.2015 г. от 13:00 до 14:30 часа се инициира информационна кампания „Фатално
петъчно влюбване“, онагледена с мултимедийна презентация „Да се предпазим, а не да
се лекуваме!“. На възпитаниците от 7 и 8 клас в ОУ „Васил Априлов” - с. Голеш ще се
прожектира тематичния филм „Ти гониш”. Предварително е поставена задачата всеки
един от учениците да изготви романтични послания с подходящи цитати по темата.
На 17.02.15 г. от 10:00 до 13:00 часа за жителите на с. Окорш ще се проведе
информационна кампания за безплатно и доброволно консултиране и изследване за
ХИВ съвместно с КАБКИС към РЗИ-Русе.
На 17.02.15 г. от 13:30 до 15:00 часа ще се проведе информационна акция с експресно
тестване за ХИВ от екип на РЗИ-Русе сред населението в с. Паисиево.
На 17.02.15 г. ескперти от РЗИ-Силистра ще проведат информационна кампания сред
средношколците в СОУ „Йордан Йовков“ - с. Окорш и СОУ „Хр. Ботев“ - с. Паисиево.
РЗИ-Силистра ще подпомогне училищните кампании чрез предоставяне на
презервативи на всички средни училища в община Силистра, за да отбележи деня като
кампания за безопасно сексуално поведение.
Сливен
През седмицата от 09.02. до 12.02. РЗИ- Сливен организира „Седмица на отворените
врати” за доброволно, безплатно и анонимно изследване за ХИВ . Всички желаещи
могат да се изследват в лабораторията на РЗИ - Сливен, ул. ”Пейо Яворов” №1.
На 13.02. от 17:30 до 19:30 във фоайето пред залата във Военен клуб (ДНА) в гр.
Сливен ще се предлага анонимно и безплатно изследване за ХИВ в партньорство със
сдружение „Жажда за живот”. След приключване на бързите тестове ще започне
театрална постановка, на която автори са доброволците на „Жажда за живот” и която
ще представят пред сливенската публика на сцената на Военен клуб – гр. Сливен.
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На 13 февруари РЗИ-Сливен ще раздаде презервативи и печатни материали на
медицински специалисти в училища в областта и на Превантивно-информационен
център гр.Сливен.
На 14 февруари презервативи и печатни материали ще се предоставят за
разпространение в кино „Агликина поляна” гр.Сливен за премиерата на филм „50
нюанса сиво”.
Център за кожно-венерологични изследвания – гр. Сливен
По повод Националната АНТИСПИН кампания на Програма «Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН» – 14 февруари 2015 г., Център по кожно-венерологични заболявания – гр.
Сливен провежда Дни на отворените врати за безплатно и анонимно консултиране и
изследване за ХИВ и СПИН.
Всички желаещи да се тестват за ХИВ и други сексуално предавани инфекции могат да
го направят доброволно и безплатно в Център по кожно-венерологични заболявания,
гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър № 41А всеки делничен ден до края на месец февруари
от 7.30 до 15.00 часа.
Смолян
По повод Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания РЗИ-Смолян съвместно
с БМЧК-Смолян организират поредица от инициативи под мотото ”Да запазим
посоката, да продължим пътя” насочени към учениците от 10–ти до 12–ти клас и
гражданите в областния град:
Информационна кампания с беседа, прожекция на филма ”Ти гониш” и предоставяне
на здравно-образователни материали и презервативи:
•
•
•

на 09.02.2015 г. в СОУ «Св.св.Кирил и Методий», гр. Смолян;
на 10.02.2015 г. в ПГИ « Карл Маркс», гр. Смолян;
на 11.02.2015 г. в ПМГ « Васил Левски» гр. Смолян.

В периода 09 – 20.02.2015 г. ще се предлага безплатно и анонимно изследване за ХИВ в
лабораторията на РЗИ-Смолян.
В Деня на влюбените РЗИ и БМЧК ще създадат информационен павилион за
разпространение на здравно-промотивни материали и презервативи по атрактивен
начин:
• на 14.02.2015 г. от 11.00 ч. на площад «Свобода», гр. Смолян;
• на 14.02.2015 г. от 17.00 ч. пред «Кино Арена», гр. Смолян.
София
В Деня на влюбените от 13.00 до 16.00 часа, радио N-JOY, дългогодишен партньор на
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, ще покани слушателите на специално
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събитие в столичния търговски център “Mall of Sofia” под надслов „В любовта –
сигурност за всеки! Направи си селфи!”. В продължение на една седмица преди
кампанията N-JOY ще предизвиква влюбените двойки да се включат в игра за найромантично селфи.
Желаещите да участват в събитието на Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” и радио N JOY трябва си направят снимка със стик за селфи на фона на
специална визия (пано с послание, свързани с Деня на влюбените и безопасната любов).
На участниците в празника ще се предостави възможност да допълнят паното със
собствено творчество, като да напишат или отправят собствено послание. Селфито,
което събере най-много „LIKE” във Фейсбук, ще спечели награда – кошница с
шоколадови изкушения и бутилка вино, декорирана с визията на АНТИСПИН
кампанията.
В хармония с АНТИСПИН кампанията мобилен медицински кабинет ще бъде
позициониран пред входа на „Мол ъф София” на ул. „Опълченска” в събота, 14
февруари, от 13.00 до 16.00 часа за всички, които желаят да бъдат консултирани и
изследвани за ХИВ анонимно и безплатно. Събитието се осъществява със съдействието
на доброволци от младежки клуб „С.У.П.Е.Р.” и Y-PEER България и на медицински
консултанти от „Асоциация Здраве и Бъдеще”.
В друг столичен мол – „Дъ мол” на бул. „Цариградско шосе”, от 13.00-16.00 часа на 14
февруари Център за здравни стратегии и програми и доброволци от Българския
младежки червен кръст ще организират следните кампанийни дейности:
• Ателие за изработка на валентинки. Младежи-доброволци ще приканват
посетителите на търговския център да изработят валентинки, като им помагат в
артистичния уъркшоп.
• На територията на целия мол и пред входа на търговския център доброволци в
тематично облекло ще раздават любовни късмети, здравно-образователни
материали за превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции и
презервативи. Младежите ще информират посетителит къде биха могли да се
изследват за ХИВ анонимно и безплатно чрез информационни материали и
консултации.
Информационната кампания на Столична РЗИ включва:
• Организиране на конкурс на тема „Най-оригинално любовно обяснение!” с
ученици от столичните училища. Отличените участници ще получат грамоти и
награди от известните изпълнители: Михаела Филева, Вензи и Ник Нейм.
• Организиране на конкурс за изработване на най-красивата валентинка сред
ученици в 129 ОУ „Антим І” район „Оборище”.
• Организиране на конкурс и изложба с картини на тема ”Влюбени, красиви,
отговорни” на ученици от ПГ по текстил и моден дизайн във фронт офиса на
СРЗИ. Изложбата ще се открие и отличените участници ще бъдат наградени на
Празника на влюбените.
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• Провеждане на конкурс за най-красива валентинка с ученици от кръжок
„Рисуване” в 145 ОУ „Симеон Радев” в кв. ”Младост”. Изложбата ще се открие
и отличените участници ще бъдат наградени на Празника на влюбените.
• Иницииране на масова проява „Поща на влюбените” в 74 СОУ „Гоце Делчев” в
СО район „Връбница” чрез предоставяне на информационни материали и
презервативи сред учениците.
• Лекции и срещи-разговори за любовта и отговорното поведение с ученици от 9 –
12 класове към ПГТА ”Макгахан”.
• В партньорство с младежки клуб „Здраве” към 140 СОУ „Иван Богоров” в район
Връбница, кв.Обеля, Столична РЗИ ще разпространи здравно-информационни
материали и ще проведе викторина с ученици от горен курс.
Конкурсите ще бъдат закрити на тържество в галерия „Средец” от 11.30 часа на
13.02.2015 г, където ще бъде аранжирана изложба с най-красивите творби и ще бъдат
прочетени най-добрите послания. Отличените ученици и техните преподаватели ще
получат награди от официалните гости на проявата.

Софийска област
РЗИ-Софийска област предвижда реализирането на следните дейности за АНТИСПИН
кампанията в Деня на влюбените:
• В гр. Сливница
В партньорство с Община Сливница, кабелна телевизия «Мултимедия» БГ и с участието
на ученици и преподаватели от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Професионалната
гимназия по транспорт «Никола Йонков Вапцаров», граждани и гости на града.
В седмицата преди 14 февруари медицинските специалисти, преподавателите по
естествени предмети и активисти от ученическите клубове в СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ и ПГТ са инициирали конкурси за най-атрактивни презентации и здравословни
«любовни късметчета». Проведена е и анкета относно нивото на сексуалната култура на
учениците, създадени са скечове, танци и креативни театрални сценки. На подходящи
места в училищните сгради са обособени «кътове» на любовта с кутии за валентинки и
авторски табла с АНТИСПИН послания. «Мултимедия» БГ излъчва видеоспота на
кампанията и отправя покана към населението да се включи в изявата. Във фоаето на
общината и на други значими обществени места се разпространяват тематични здравнообразователни картички и плакати.
На 13 февруари от 12.30 ч. на площад «Съединение», украсен с плакати и голяма червена
панделка, победителите от училищните конкурси ще популяризират АНТИСПИН
послания чрез викторини и ще информират желаещите къде и как могат да узнаят своя
актуален ХИВ-статус.
• В гр. Ботевград:
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В ТПГ ”Ст. Панчев” ще се реализира общоучилищна кампания, включваща занятия по
темата ХИВ/СПИН с 8-те и 9-те класове и подготовка за “изненадите”, предназначени за
размяна между учениците. В часа на класа в 10-ти, 11-ти и 12-ти клас ще се проведат две
беседи на тема: “Какво означава ХИВ/СПИН и кой е причинителят, как реагира имунната
система и начините за предаване на заразата” и “Сексуално поведение и превенция на
ХИВ”. На 13 февруари всички ще носят червена панделка и освен забавните игри и
състезания ще има и такива за откриване на “правилни и неправилни ситуации”, свързани
с любовта и предпазването от ХИВ/СПИН. Организирана е и викторина за ХИВ
инфекцията с познавателна цел. Импровизиран “Св. Валентин” ще подари на учениците
картички с послания: “Не трябва да се забравя опасността от случайни връзки и
интимност, особено след употреба на алкохол и дрога!” Картичките ще бъдат изработени
от участниците в клуба на училищния проект „Успех”.
За насърчаване на безрисковото сексуално поведение в ПМГ „Академик професор д-р
Асен Златаров” в гр. Ботевград ще се проведат беседи с учениците от 11-те класове в
часовете по биология на тема: „СПИН и безопасен секс” и ще се представят презентации
на тема „СПИН, безопасен секс и полово предавани болести”, изготвени в часовете по
информационни технологии от 10-те класове.
• В гр. Долна баня:
В СОУ ”Неофит Рилски” ще бъдат изнесени три беседи: “Любовта и празника Свети
Валентин. Какво е важно в една връзка?”, “Възпитаване на положително отношение на
младите към секса и изработване на модел на безрисково полово общуване” и ”Превенция
на ХИВ/СПИН сред младите”. По време на дискотека ще се раздават валентинки, здравноинформационни материали и презервативи, предоставени от РЗИ-Софийска област.

Стара Загора
През седмицата 09 – 13.02.2015 г. училищата от община Стара Загора: V ОУ “М. Станев”,
ОУ „Самара”, ХІ ОУ „Н. Лилиев”, ХІІ ОУ „Стефан Караджа”, СОУ „Максим Горки”, ПМГ
“Г. Милев”, СОУ “Ив. Вазов”, ПГ по облекло и хранене “Райна Княгиня”, ПГ по
механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров”, ПГ по електротехника и технологии „Г. С.
Раковски”, ОУ “Г. Райчев”, ТГ “Княз Симеон Търновски”, ОУ „Христо Ботев”,
с. Хрищени, СОУ „Васил Левски”, ОУ „Бойчо Русев”, с. Преславен, СОУ „Христо
Смирненски”, ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер”, ПГ по
електроника „Джон Атанасов” традиционно се включват в националната АНТИСПИН
кампания с разнообразни самостоятелни и съвместни програми.
На 13 февруари се провеждат следните кампанийни дейности по градове:
гр. Стара Загора
11.00 ч. – 13.00 ч., парк „Пети октомври”
По повод 14 февруари, Международен ден на влюбените и Ден на лозаря, Община Стара
Загора организира Младежки хепънинг с участието на танцови състави от Център за
наука, култура и изкуство и вокални и танцови формации от различни училища. Ще се
предложи интересна програма, арт-ателие (изработване на валентинки); „Довърши
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картината...” – за любовта и виното; послания за любовта и виното, викторина, забавни
минути, приятна музика.
В 19.30 ч. на сцената на Младежки дом ще се представи постановката на младежите от
Младежки общински съвет – „Любовта не е престъпление”.
гр. Раднево
площад „Коста Рашев”.
Община Раднево с участие на членовете на Младежки екип „Upstream”, доброволците от
БМЧК, ученици, учители и медицински специалисти от училищата в общината и ОбЦК
”Нончо Воденичаров” организират информационна кампания, като ще позиционират
голямо сърце и червена пандела.
На 14 февруари се провеждат следните кампанийни дейности по градове:
гр. Стара Загора
От 11.00 ч. до 12.00 ч. в здравно-социален център в кв. „Лозенец” Сдружение „Свят без
граници” организира анкетно проучване на тема „Безопасна любов” с раздаване на
награди с участието на доброволци от ромска общност, ученици и Местна комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни непълнолетни–Стара Загора
(МКБППМН).
От 15.00 ч. до 19.00 ч. в кв. „Лозенец” в Здравно-социален център и на местата, където се
събират младите (интернет клубове, кафета и др.) ще се раздават здравно-образователни
материали и презервативи. Инициативата е с участието на доброволци от общността и
ЧАР ТАКСИ ЕМ.
През периода 05 – 25 февруари 2015 г. РЗИ-Стара Загора ще реализирана поредица
здравно-образователни дейности:
• Обучения на членовете на клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора
за повишаване на компетентностите им за участие в образователни процеси,
подготовка за разпространяване на любовни послания за популяризиране на
отговорно сексуално поведение;
• Методични срещи с директори на училища, медицински специалисти,
преподаватели, педагогически съветници с акцент върху здравно-сексуалното
образование;
• Дискусии със стажант – лекари от Медицински факултет на Тракийски
университет по темата ХИВ/СПИН;
• В учебни заведения на област Стара Загора ще се проведат викторини,
радиопредавания, изготвяне на постери, изнасяне на беседи, интерактивни игри,
прожекции на филми, дискусии, изготвяне на презентации от ученици,
създаване и разпространение на картички и валентинки с послания към ученици
и преподаватели,
подреждане на изложби с най-атрактивни и забавни
валентинки, конкурси за презентации, рисунки и валентинки, „Купидонова
поща” за влюбените, пускане на летящи фенери с послания, уреждане на кътове
с любовна лирика и рецитали, прослушване на песни на АНТИСПИН тематика в
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часа на класа, създаване на „ходещи валентинки”, изработване на гирлянди от
сърца, разпространение на здравно-образователни материали и др.
Медицински екип на КАБКИС 10 към РЗИ-Стара Загора ще даде възможност на
желаещите за доброволно изследване и консултиране в мобилен екип при следния график:
• 13.02.2015 г. гр. Казанлък
10.00 - 12.00 ч.
в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”
• 13.02.2015г. гр. Раднево
10.00 – 11.00 ч.
В Професионална гимназия „Св. Иван Рилски”
• 13.02.2015 г. гр. Стара Загора
11.00 - 12.00 ч.
В СОУ „Гео Милев”
• 14.02.2015г. гр. Стара Загора
11.00. - 13.00 ч.
В парка „Пети октомври”
15.00. 17.00 ч.
В парка „Пети октомври”

Търговище
По повод Деня на влюбените РЗИ–Търговище ще осъществи кампания с любовни
послания, листовки и сърца с презерватив с изписано послание “Аз съм влюбен, но
разумен!”. Посланията ще се раздават от доброволци към РЗИ по централните части на
гр.Търговище на 14 февруари.
На 13 февруари в училищата от област Търговище са планирани местни кампании и
обучения с ученици по теми, свързани с рисковото сексуално поведение и СПИН.
В училища от област Търговище ще се предлагат безплатни и анонимни изследвания за
ХИВ от мобилен медицински екип.
На 14 февруари кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ се предприема и в
лабораторията на РЗИ–Търговище.

Хасково
РЗИ Хасково организира разнообразни инициативи съвместно с фондация „Толерантност
и взаимопомощ” и Общинско предприятие Младежки център гр.Хасково:
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На 13.02. от 17.00 ч. мобилен кабинет за безплатно и анонимно консултиране и изследване
за СПИН ще бъде разположен до Младежки център гр.Хасково за всички жители и гости
на града, които желаят да се узнаят актуалния си ХИВ статус.
РЗИ-Хасково обяви конкурс за написване на есе, стихотворение, разказ и фотография под
надслов „Чудото любов!” в две възрастови групи – 14-19 години и 20-25 години. На 13.02.
ще бъдат наградени най-добрите автори на представените творби.
Експерти на РЗИ ще организират здравни беседи на тема „Какво зная за СПИН?”,
съчетани с подходящи видеоматериали и демонстрация на правилно поставяне на
презерватив сред учениците от среден и горен курс в област Хасково. На учениците от
гр.Хасково ще се раздават здравно-образователни материали, презервативи и информация
за КАБКИС през целия период на кампанията (04.02. – 13.02.2015 г.)
В петък преди Деня на влюбените ще се инициира общоградски празник съвместно с
Младежки център с участието на ученици от гр.Хасково. Ще се разпространяват
презервативи и здравно-образователни материали сред участниците в събитието.
Шумен
РЗИ – Шумен ще предприеме следните дейности по повод АНТИСПИН кампанията за
Деня на влюбените:
• Анонимно и безплатно изследване за ХИВ в лабораторията на РЗИ-Шумен в
периода от 02.02.2015 г. до 13.02.2015 г.
• Тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН и сексуално
предаваните инфекции (СПИ) в училищата от област Шумен в партньорство с
медицинските специалисти от училищата.
• Беседа и презентация на тема: „ХИВ/СПИН“ сред ученици от професионалните
гимназии в град Шумен (ПГМЕТ, ПГСАГ, ПГМ, ПГОХХТ, ПГССХТ, ПГИ).
• Аранжиране на четири тематични витрини (пред РЗИ, в Диагностичноконсултативен център I, в Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“ и на Кооперативен пазар) в гр. Шумен.
• Мини кампании в училищата – СОУ и професионални гимназии в област Шумен.
• Кръгла маса със студенти от ромски произход по темата ХИВ/СПИН и СПИ.
• Акция за раздаване на здравни брошури и презервативи в централната част на гр.
Шумен съвместно с доброволци на БМЧК – 14.02.2015 г.
• Дебат на тема: „Любовта – мит или реалност“ с ученици от СОУ „Йоан Екзарх
Българси“ и СОУ „Сава Доброплодни “ в гр. Шумен.
Ямбол
Във връзка с отбелязването на 14 февруари, РЗИ-Ямбол съвместно с партньорски
организации ще предприемe следните инициативи:
• В периода 9–13.02.2015 г. се инициират обучения сред ученици на теми, свързани
с приятелството, междуличностните отношения, общуването и контрацепцията.
Съставяне на профил на идеалната половинка.
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• В периода 9-13.02.2015 г. се инициират училищни кампании, включващи
раздаване на здравно-образователни материали и презервативи. На входа на
училищата ще се поставят кутии за любовни послания. Ще се организира конкурс
за мистър Валентин и мис Валентинка, както и викторина с награди на тема
безопасен секс.
• На 13.02.2015 г. започва тематично младежко парти – дискотека в клуб
„Лексикон”, където ще се раздават и предпазни средства.
• В кафе – аперитив „Селект” в гр. Ямбол се подема инициативата „Кафе с
презерватив”.
• На 14 февруари доброволци на БМЧК-Ямбол ще раздават презервативи и
информация за ХИВ/СПИН, валентинки с късметчета сред млади хора в центъра
на града (при „подлеза”). Ще бъде направена стена на посланията с ръчно
изработени купидончета.
• В Деня на влюбените лабораторията на РЗИ ще приема всеки желаещ да се
изследва анонимно и безплатно за ХИВ/СПИН.

21

