Červené stužky
Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, ale najmä
možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo cieľom týždňových aktivít Červené stužky 2013. „Problém
AIDS/HIV sa týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú pozitívni na vírus HIV.
Pri príležitosti dňa boja proti AIDS – 1. december – v rámci kampane „Červené stužky“ sa žiaci
Strednej zdravotníckej školy zapojili nasledovnými aktivitami:









dňa 18. 11. 2013 sme pre žiakov pripravili prednášku a besedu spojenú s diskusiou na tému
AIDS so zameraním na prevenciu. Žiakom bol premietnutý dokumentárny film „Anjeli“, ktorý
prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa o deti
nakazené vírusom HIV. Po premietnutí nasledovala živá diskusia o filme, ktorý zanechal v
žiakoch hlboký dojem,
žiaci a zamestnanci školy sa zapojili i do propagácie boja proti AIDS nosením červenej stužky,
ktorú vyrobili žiaci prvého ročníka,
žiaci prispeli svojimi prácami do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyrobením pohľadníc s danou
problematikou,
plagát kampane bol umiestnený vo vestibule školy,
dňa 29. 11. 2013 sme žiakmi školy na školskom dvore vytvorili „ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU“.
Mgr. Monika Timková, koordinátorka projektu

1 . Súhrnný obsah projektu
Červené stužky – celoslovenská kampaň boja pr oti AIDS, ktor ú s podpor ou Minister stva školstva vedy,

výskumu a špor tu SR (v r ámci r ozvojového pr ojektu „Zdr avie v školách“), Kr ajského školského úr adu v
Žiline a pod záštitou primátor a mesta, or ganizuje Gymnázium sv. Fr antiška v Žiline. Hlavným odbor ným
gar antom je Nár odné r efer enčné centr um pr e pr evenciu HIV/AIDS v Br atislave. V školskom r oku
2013/2014 sa zapájame do V. r očníka celoslovenskej kampane Čer vené stužky. V r ámci projektu žiaci
zamer ajú svoju pozor nosť na pr ednáške a besede o HIV/AIDS, pr evencie r ôznych dr uhov závislostí, a
pr emietnutie dokumentár neho filmu Anjeli. Kampaň vyvr cholí 29. novembr a, kedy vytvor íme na
školskom dvor e „ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU“
2 . Trvanie projektu
Termín začatia projektu
3. október 2013
3 . Východisková situácia

Termín ukončenia projektu
1. december 2013

P oskytnúť žiakom Str ednej zdr avotníckej školy v P r ešove čo najkomplexnejšie infor mácie, poukázať na
nebezpečenstvo tohto smr teľného ochor enia, utr penie postihnutých, ale najmä možnosti pr evencie tejto
nákazy.
4 . Hlavné ciele projektu
1. Získať čo najviac infor mácií o vír use HIV a dozvedieť sa zaujímavé fakty o ochor ení AIDS a o tom, čo

všetko musia postihnutí a ich r odiny pr ežiť počas chor oby.
2. For movať mladého človeka a poskytnúť mu infor mácie o zdr avom životnom štýle.
3. Rozvíjať aktivitami záujem o pr evenciu látkových a nelátkových závislostí a chor ôb spojených
s uvedenou pr oblematikou.

5 . Cieľová skupina projektu
Cieľovú skupinu budú tvor iť žiaci všetkých r očníkovj školy v dennej for me štúdia.
6 . Kvalitatívne výsledky
Prínos programu pre cieľovú skupinu, predpokladaná pozorovateľná kvalitatívna zmena

Tým, že sa žiaci zapoja do pr ojektu získajú:
1. Vedomosti, ktor é im pomôžu uvedomovať si pr ior itu ochr any zdr avia, možnosti pr edchádzania
AIDS
2. Znalosti a skúsenosti, ako sa chr ániť pr ed pr edčasným pohlavným stykom
7 . Aktivity

Úlohy sú zadané a termínované pedagógom, aktivity sú rozdelené na týždne v mesiaci

September
2013
Október
2013
Pravidelné
aktivity

November
2013

December
2013

2. týždeň: Registrácia a zapojenie sa do celoslovenskej kampane
Čer vené stužky – www.cer venestuzky.sk
3.týždeň: Vyhlásenie výtvarnej súťaže kampane s názvom ,,Čer vené
stužky “– vytvor iť pohľadnicu a zaslať pr áce žiakov
1. týždeň: Informačný panel na centr álnej chodbe školy
3. týždeň: P okr ačovanie vo výtvar nej súťaži – pohľadnica
1. týždeň: P odpor ná aktivita kampane diskusia a beseda – „Hovor
o svojich pocitoch“
2. týždeň: Uzatvor enie výtvarnej súťaže – pohľadnica s názvom
„Čer vené stužky“ a zaslanie pr ác
3. týždeň: P r ednáška na tému AIDS. P r emietnutie dokumentár neho
filmu „Anjeli“
P r ípr ava čer vených stužiek a výzva k ich noseniu
4.týždeň: Vytvorenie „Živej červenej stužky“
1. týždeň: 1. december Svetový deň boja pr oti AIDS
Vyvr cholenie kampane, zaslanie správy a fotografií

