
Vážení riaditelia a učitelia škôl a školských zariadení,
milí priatelia a koordinátori kampane Červených stužiek,

vítame Vás už v trinástom ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja
proti  AIDS.  Sme  radi,  že  Gymnázium  sv.  Františka  v Žiline  môže  byť  opäť  organizátorom
Červených  stužiek.  Ďakujeme  MŠVVaŠ  SR  (v rámci  projektu  Zdravie  a bezpečnosť  v školách
2019),  Okresného  úradu,  odboru  školstva  v Žiline  a mestu  Žilina  za  podporu  kampane  a pod
záštitou Kancelárie  WHO na Slovensku.  Kampaň je odporúčaná školám aj prostredníctvom
Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2019/2020.

Kampaň Červené stužky chce  byť aj  v trinástom ročníku kampaňou,  prostredníctvom
ktorej máte možnosť: 
-  zviditeľniť 1. december - Svetový deň boja proti AIDS aktivitami podľa metodickej príručky
kampane v čase od 2.9.2019 do 1.12.2019,
- zúčastniť sa na stretnutí škôl v Žiline 27.11. 2019 - pred Svetovým dňom boja proti AIDS, 
- zviditeľniť 1. december - Svetový deň boja proti AIDS nosením červenej stužky (v čase od 25.
11. do 1.12.2019),
-  zorganizovať  na  škole  odbornú  prednášku na  tému  HIV/AIDS,  na  tému  látkových
a nelátkových závislostí, duševného zdravia a v tomto roku aj na tému obchodovania s ľuďmi (k
tomu je  možné  osloviť  odborných garantov kampane).  K prednáškam odporúčame v  kampani
osloviť rodičov prostredníctvom Informatívneho súhlasu. Ďakujeme.
-  pozrieť si film Anjeli, odborné DVD na tému HIV/AIDS, film In your face, Príbehy anjelov,
filmy o obchodovaní s ľuďmi a diskutovať o nich,
-  zapojiť  sa  do  výtvarnej  súťaže do 5.11.2019 a  získať  odmenu  v kategórii  stredných  škôl,
základných a špeciálnych základných škôl,
- zapojiť sa do súťaže s názvom Športom pre Červené stužky do 22.11.2019. Odmeníme dvadsať
športovo najaktívnejších škôl,
-  zapojiť  sa  do  súťaže  s názvom  „Živá“  červená  stužka do  1.12.2019. Odmeníme  dvadsať
najaktívnejších škôl, pričom budeme uprednostňovať spoluprácu viacerých škôl, 
- zapojiť sa do súťaže Reportáž pre Červené stužky do 5.12.2019. Odmeníme dvadsať TOP video-
reportáží o priebehu kampane na škole,
- napísať o kampani na webovú stránku školy, do miestnych, regionálnych... médií,
-  zaslať správu o celkovom priebehu kampane na Vašej  škole  do 10.12. 2019.  Škola získa za
správu poďakovanie vo forme kalendára kampane na rok 2020. 

Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich
ročníkoch o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1.12. 2019. Na webovej stránke
www.cervenestuzky.sk nájdete nielen potrebné informácie, ale aj spôsob registrácie a komunikácie
s kampaňou. Uprednostňujeme emailovú komunikáciu. 

Ďakujeme  za  Vašu  podporu  kampane  a  želáme  Vám  veľa  úspechov  v školskom  roku
2019/2020, ako aj v trinástom ročníku kampane Červené stužky. 

Žilina,  2. september 2019

PhDr. Anna Poláčková
 Gymnázium sv. Františka v Žiline

 

http://www.cervenestuzky.sk/

	Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1.12. 2019. Na webovej stránke www.cervenestuzky.sk nájdete nielen potrebné informácie, ale aj spôsob registrácie a komunikácie s kampaňou. Uprednostňujeme emailovú komunikáciu.
	Ďakujeme za Vašu podporu kampane a želáme Vám veľa úspechov v školskom roku 2019/2020, ako aj v trinástom ročníku kampane Červené stužky.

