
  

 HIV/AIDS



  

            

       Návrhy mladých ľudí 

                 na riešenie 

      problematiky HIV/AIDS

      (zisťované v I. ročníku kampane

                u 322 mladých ľudí vo veku 14 - 18 rokov)



  

           NÁVRHY pre Slovensko



  

                   INFORMOVANOSŤ 

Zvýšiť informovanosť na Slovensku o 
HIV/AIDS prostredníctvom prednášok, 
filmov a dokumentov o AIDS, skutočných 
príbehov, kampaní ...

 Mladí ľudia navrhujú, aby sa spoločnosť viac 
venovala im - mladým ľuďom.



  

       ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

        Do zdravého životného štýlu podľa 
mladých patrí vernosť partnerov, 
zdravé rodiny, zdržanlivosť a 
zodpovednosť vo vzťahoch, 
dôležitosť pri výbere partnera a 
dôležitosť mravných hodnôt.

ZABRÁNENIE ŠÍRENIU 

prostredníctvom protidrogovej 
prevencie, v boji proti prostitúcii ...



  

POMOC 

výskum AIDS, finančné zbierky pre 
pomoc chudobným krajinám, vytvárať 
centrá a nadácie pre chorých na AIDS, 
zvýšenie starostlivosti o chorých na AIDS

 

PREZERVATÍVY 

Mladí ľudia si však pritom uvedomujú, že 
táto ochrana nie je 100%.



  

NÁVRHY pre Európu



  

INFORMOVANOSŤ 

Najväčšiu úlohu v boji proti HIV/AIDS

 v Európe podľa mladých ľudí má opäť 
informovanosť prostredníctvom prednášok, 
vyučovania na školách, filmov, dokumentov 
o AIDS, kampaní... 

V médiách sa má viac hovoriť o HIV/AIDS.



  

DROGOVÁ PREVENCIA 

Mladí ľudia navrhujú v Európe zvýšiť 
protidrogovú prevenciu.

ZABRÁNENIE ŠÍRENIU 

bojom proti prostitúcii, kontrole 
krvi pri darcovstve a v zabránení 
neprenášania choroby na ďalších ľudí



  

POMOC 

  Návrhy mladých, aby Európa 
pomáhala finančnými zbierkami 
chudobným krajinám, a aby sa 
uskutočňovali spoločné kampane 
krajín. 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

V rámci zdravého životného štýlu 
mladí ľudia odporúčajú Európe 
výchovu k vernosti partnerov a k 
zodpovednému životu.



  

            NÁVRHY pre  svet



  

ZDRAVOTNÍCTVO 

Najväčšiu úlohu v boji proti 
HIV/AIDS vo svete podľa mladých ľudí 
má zdravotníctvo a zdravotnícka 
starostlivosť, tzn. zlepšiť životné 
podmienky a hygienu hlavne v 
chudobných krajinách.

 Krajinám, v ktorých je veľmi 
rozšírený AIDS, je potrebné pomáhať 
prostredníctvom lekárov, 
dobrovoľníkov a misionárov. 

Mladí tiež navrhujú vynájsť liek 
alebo očkovaciu látku proti AIDS.



  

INFORMOVANOSŤ 

Druhú dôležitú úlohu v boji proti HIV/AIDS vo 
svete podľa mladých ľudí má informovanosť hlavne 
prostredníctvom vzdelávacích programov a osvetovej 
činnosti medzi obyvateľstvom krajín, kde sa veľmi 
šíri AIDS. 

ŽIŤ ZODPOVEDNE 

Boj proti AIDS vidia mladí ľudia 

vo vernosti partnerov, čistote a zdržanlivosti.



  

FINANČNÁ POMOC
 Svet by mal pomáhať finančne 

chudobným krajinám prostredníctvom 
rôznych zbierok či humanitárnej pomoci. 
Mladí tiež navrhujú odstrániť zo sveta 
vojny a zmierňovať vojnové konflikty.

ZMENA ZMÝŠĽANIA 
Mladí ľudia si uvedomujú, že vo svete 

musí prísť ku zmene zmýšľania. 
Navrhujú napr. zrovnoprávnenie mužov a 
žien vo vzájomných vzťahoch, 
odstránenie prostitúcie a morálnu 
výchovu.



  

PREZERVATÍVY 

V odpovediach mladých ľudí boli uvedené, 
popri iných návrhoch, prezervatívy. Mladí ľudia 
si však pritom uvedomujú, že táto ochrana nie je 
100% a nevyrieši situáciu hlavne v chudobných 
krajinách.

ZABRÁNIŤ ŠÍRENIU

 Zabrániť šíreniu by sa dalo testovaním krvi, 
lekárskymi prehliadkami a protidrogovou 
prevenciou.

NEDÁ SA 

Dvaja mladí ľudia si myslia, že proti AIDS sa 
nedá bojovať.



  



  

          

        Pripravil 

      organizátor kampane:

   Gymnázium sv. Františka z Assisi

J.M. Hurbana 44

010 01 Žilina

www.cervenestuzky.sk
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