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Vec
Vyhodnotenie plnenia úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016 za obdobie
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za Slovenský Červený kríž
Na základe Vášho listu zo dňa 09. 12. 2015 (OE/9703/2015, RZ-32446/2015) Vám zasielam vyhodnotenie plnenia
úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR 2013 – 2016 za Slovenský Červený kríž za obdobie od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015.
Preventívne aktivity
Aktivita č. 1
Názov: Programy a kampane prevencie HIV/AIDS (zamerané na širokú verejnosť) vrátane tlačových materiálov v
prevencii HIV/AIDS a zvýšenia informovanosti verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov v
priebehu roka
Kritériá plnenia: Počet preventívnych programov a kampaní a ich ohlasy v masmédiách, evaluácia jednotlivých
kampaní, vytvorenie evaluačných správ kampaní a programov s dôrazom na efektivitu týchto opatrení
Vyhodnotenie za Slovenský Červený kríž za obdobie 1.1.2015 – 31.12.2015:
Slovenský Červený kríž pripravil v roku 2015 vo viacerých mestách Slovenska informačné stánky v nákupných
centrách a centrách miest. Pre verejnosť bol pripravený informačno-edukačný leták o HIV/AIDS, ktorého odborná
časť bola garantovaná Národným referenčným centrom pre prevenciu HIV/AIDS. Mediálne boli aktivity zastrešené
najmä regionálnymi televíziami, rádiami a tlačou v príslušných mestách, časopisom Zvesti SČK a internetovou
stránkou redcross.sk. Medializácia bola zabezpečená aj prostredníctvom sociálnej siete facebook. Takmer 200
dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža prostredníctvom spomenutých aktivít a medializáciou oslovilo podľa
odhadov viac ako 200 tisíc ľudí.

Aktivita č. 3
Názov: Edukačné programy zamerané na mládež, „Hrou proti AIDS“, rovesnícke program a iné edukačné aktivity
Kritériá plnenia: Počet a typ akcií, počet účastníkov, počet propagačných materiálov, evaluácia edukačných
programov, tvorba evaluačných správ s dôrazom na ich dopad a účinnosť
Vyhodnotenie za Slovenský Červený kríž za obdobie 1.1.2015 – 31.12.2015:
Slovenský Červený kríž (SČK) realizoval rovesnícke programy zamerané na HIV/AIDS prevenciu na školách,
tréningových víkendoch a motivačných stretnutiach pre mládež. 48 vyškolených dobrovoľníkov Mládeže
Slovenského Červeného kríža z územných spolkov SČK zrealizovalo diskusie a besedy pre viac ako 4000 žiakov
a študentov. V aktivitách využívali princíp „peer education“. Okrem významu prevencie bola počas stretnutí
s mladými ľuďmi zdôraznená aj potreba odstraňovania diskriminácie a stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV.
Naďalej pokračuje spolupráca s Národným referenčným centrom pre prevenciu HIV/AIDS.
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Slovenský Červený kríž pokračoval v realizácií európskeho projektu QHP – „Improving Quality in HIV Prevention“.
Využitím programu úspešnosť projektu boli navrhnuté a aplikované kroky na zlepšenie už realizovaného projektu
Mládeže Slovenského Červeného kríža HIV/AIDS prevencia.

Aktivita č. 4
Názov: Aktivity k Svetovému dňu boja proti AIDS
Kritériá plnenia: Prehľad akcií, ohlasy v masmédiách (počet mediálnych výstupov)
Vyhodnotenie za Slovenský Červený kríž za obdobie 1.1.2015 – 31.12.2015:
Mládež Slovenského Červeného kríža zrealizovala pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 2015 kampaň
Sviečkový pochod už po devätnásty krát. V 15 mestách na Slovensku oslovilo takmer 200 dobrovoľníkov Mládeže
SČK priamo viac ako 1100 ľudí, ktorí sa zúčastnili sviečkových pochodov. Uskutočnili sa taktiež besedy na stredných
školách a internátoch, informačné stánky v nákupných centrách a v internátoch, dobrovoľníci Mládeže SČK
rozdávali v centrách miest červené stužky, propagačné materiály a realizovali anketu. Mediálne bola kampaň
zastrešená TASR, SITA, RTVS, TA3, regionálnymi televíziami, rádiami a tlačou v príslušných mestách a internetovou
stránkou redcross.sk. Medializácia bola zabezpečená aj prostredníctvom sociálnej siete facebook. Na realizácií
kampane Sviečkový pochod spolupracoval Slovenský Červený kríž s Národným referenčným centrom pre prevenciu
HIV/AIDS, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, spolkami medikov a ďalšími občianskymi združeniami.

Slovenský Červený kríž je členom Európskej siete Národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca
pre prevenciu HIV/AIDS a tuberkulózy (ERNA).
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