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„Spýtaj sa mladých ľudí a povedia ti.“ 

 

Kampaň 2007 zisťovala návrhy 

mladých ľudí na riešenie problematiky boja 

proti HIV/AIDS. Ďakujeme všetkým 

mladým ľuďom, ktorí sa zapojili a vyjadrili 

svoj názor. Vďaka nim vznikol tento leták, 

a preto patrí im – mladým ľuďom.  

 

Boj proti HIV/AIDS vo svete  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVOTNÍCTVO (1) 

Najväčšiu úlohu v boji proti 

HIV/AIDS vo svete má zdravotníctvo 

a zdravotnícka starostlivosť, tzn. zlepšiť 

životné podmienky a hygienu hlavne 

v chudobných krajinách tretieho sveta.  

Krajinám, v  ktorých je veľmi 

rozšírený AIDS, treba pomáhať 

prostredníctvom lekárov, dobrovoľníkov a 

misionárov. Je potrebné vynájsť liek alebo 

očkovaciu látku proti AIDS.  

 

 

INFORMOVANOSŤ (2)  

Druhú dôležitú úlohu v boji proti 

HIV/AIDS vo svete má informovanosť 

hlavne prostredníctvom vzdelávacích 

programov a osvetovej činnosti medzi 

obyvateľstvom krajín, kde sa veľmi šíri 

AIDS.  

ŽIŤ ZODPOVEDNE (3) 

 V boji proti AIDS je 

dôležité dodržiavať vernosť partnerov, 

čistotu a zdržanlivosť. 

FINANČNÁ POMOC (4) 

 Svet by mal pomáhať finančne 

chudobným krajinám prostredníctvom 

rôznych zbierok či humanitárnej pomoci. 

Svet by mal odstrániť zo sveta vojny 

a zmierňovať vojnové konflikty  

ZMENA ZMÝŠĽANIA (5) 

Svet musí prísť ku zmene zmýšľania, 

napr. pri zrovnoprávnení mužov a žien vo 

vzájomných vzťahoch, pri odstránení 

prostitúcie. Svet potrebuje morálnu 

výchovu.  

PREZERVATÍVY (6) 

Táto ochrana nie je 100% a nevyrieši 

situáciu, napr.  v chudobných krajinách.  

ZABRÁNIŤ  ŠÍRENIU (7) 

 Zabrániť šíreniu by sa dalo 

testovaním krvi, lekárskymi prehliadkami a 

protidrogovou prevenciou.  

NEDÁ SA (8) 

 Niekoľkí mladí ľudia si myslia, že 

proti AIDS sa nedá bojovať.  

Boj proti HIV/AIDS v Európe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMOVANOSŤ (1) 

Najväčšiu úlohu v  boji proti 

HIV/AIDS v Európe má informovanosť 

prostredníctvom prednášok, vyučovania na 

školách, filmov a dokumentov o AIDS a 

pomocou kampaní. V médiách sa má viac 

hovoriť problematike HIV/AIDS. 

DROGOVÁ  PREVENCIA (2) 

 V Európe je potrebné zvýšiť 

protidrogovú prevenciu. 

ZABRÁNENIE ŠÍRENIU (3) 

Bojom proti prostitúcii a  

v neprenášaní choroby na ďalších  ľudí.   

POMOC (4) 

 Európa by mala pomáhať finančnými 

zbierkami chudobným krajinám a mohli by 

sa uskutočňovať spoločné kampane krajín.  

ZDRAVÝ  ŽIVOTNÝ  ŠTÝL (5) 

 V rámci zdravého životného štýlu 

mladí ľudia odporúčajú Európe výchovu k 

vernosti partnerov a k zodpovednému  

životnému štýlu. 

 


