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По повод 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН кампанията в гр. Варна 

ще протече под мотото „Пазя себе си, пазя и теб!“ Планираните дейности са съвместно 

с Община Варна и включват: 

 

1. Информационна кампания и кампания за безплатно и анонимно 

консултиране и изследване за ХИВ в мобилен медицински кабинет ще се проведе 

съвместно с Община Варна ,, Сдружение „Съучастие“, ръководствата на МУ, МК, ТУ, 

ИУ, АСМБ – Варна, комитет по „Репродуктивно здраве и СПИН“, (АСДМ), АСФВ, със 

Студентските съвет при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, ТУ, ИУ, Делта планет мол 

по следния график: 

- 29.11. – 11 - 13ч. в Икономическия университет, пред сграда ректорат 

- 30.11. - 11 – 14ч. в Технически университет, пред сграда ректорат 

- 1.12. – 17 – 20ч. пред Делта Планет мол 

 

2. Информационни кампании на 1 декември в: 

- 11 гимназии и средни училища с разкрити превантивни клубове 

- Медицински колеж – от 12 до 13ч. 

 

    3. Интерактивно обучение на студенти в специалност „медицински лаборант“ от 

Медицински колеж на 1 Декември от 13.30 до 14.40ч. на тема „Знаем ли достатъчно за  

ХИВ/СПИН?“ 

 

   4.  Инициативи онлайн във фейсбук и инстаграм чрез профилите на дирекция 

„Превенции“, фейсбук рамката на кампанията със слоган „Пазя себе си, пазя и теб“ 

на профилната си снимка на 1 декември. 

  В youtube канала p2prevention и социалните мрежи може да се видят специално 

подготвени от доброволците на Градски превантивен клуб обучителни видеа.  

 

   5. Дискусионни срещи и обучения на студенти- доброволци и студенти –медици на 

30 ноември от 18ч. и на 1 декември от 18ч.в Медицински университет – Варна. 

  

  6. Дни на отворените врати – РЗИ, Музей на здравето, КАБКИС – от 1 до 9 

декември 

 

  7. Дни на „Отворени врати“ – анонимно и безплатно консултиране и изследване в 

кабинета на РЗИ Варна, ул. Брегалница №3 в дните от 01.12 2022г до 09.12.2022г. 


