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Zbliżają się WALENTYNKI, święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Z tej okazji Krajowe

Centrum ds. AIDS przygotowało oryginalną kartkę walentynkową zachęcającą przede wszystkim

młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV, HBV i HCV (w załączeniu).

Zachęcamy wszystkich Państwa do rozpowszechniania naszej kartki walentynkowej:

rozsyłania jej drogą e-mailową, drukowania, zamieszczenia informacji na Państwa stronach

internetowych oraz wszelkich innych form aktywności.

Pomysł ten związany jest z Projektem H-Cube, współfinansowanym przez Komisję

Europejską, którego Centrum od 2009 roku jest partnerem.

Celem głównym projektu jest identyfikacja dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniami

dotyczącymi profilaktyki trzech groźnych zakażeń: HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B

(HBV) i C (HCV).

W projekcie uczestniczą zarówno instytucje administracji publicznej, jak i organizacje

pozarządowe z wielu krajów Europy takich, jak: Bułgaria, Cypr, Czechy, Grecja, Litwa, Malta,

Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy i Węgry.

Implementacja projektu odbywa się poprzez realizację programów szkoleniowych

i kampanii profilaktycznych. Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-24 oraz ich rodzice

i nauczyciele. Cykle szkoleniowe będą miały na celu poszerzanie wiedzy dorosłych na temat chorób

zakaźnych tak, aby mogli oni z kolei przekazać te informacje swoim dzieciom i młodzieży, z którą

pracują. Dodatkowo, w krajach biorących udział w projekcie, będą organizowane kampanie

profilaktyczne skierowane do młodych ludzi. Wśród osób młodych przeprowadzone zostanie także

badanie ankietowe przed i po zrealizowaniu kampanii, aby zmierzyć jej efekty.

Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie założeń kursu szkoleniowego metodą

e-learningu do wykorzystania przez nauczycieli i wychowawców podczas prowadzenia zajęć na temat

HBV, HCV oraz HIV przy użyciu innowacyjnego i aktywnego podejścia pedagogicznego oraz metod

nauczania on-line.

Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie przeciwdziałać zakażeniom

HIV/HBV/HCV i zachęcać do testowania się. Prosimy o informacje zwrotne dotyczące

podejmowanych przez Państwa działań w ramach tej inicjatywy.

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Klapińska – i.klapinska@centrum.aids.gov.pl, tel. (22) 331 77 53

Krajowe Centrum ds. AIDS – www.aids.gov.pl

PROJEKT H-CUBE
HBV-HCV-HIV:

Trzy poważne zagrożenia dla młodych Europejczyków.
Diagnoza sytuacji oraz stawienie czoła tym wyzwaniom

w krajach UE

www.hcube-project.eu
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