ОБЩИНА БУРГАС

Местен координационен офис по СПИН
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
2014 год., Брой 3

През годините се е доказало, че Община Бургас работи в правилната посока за
изграждане на политика за разработване на общински стратегии и планове за успешна
здравна превенция сред подрастващи и уязвими групи. Подкрепяла е и ще подкрепя всички
дейности и инициативи, свързани с повишаване здравната култура и образование на
младите хора, изграждане на отговорно здравно поведение и модел на здраве; намаляване
стигмата и дискриминацията; повишаване толерантността, чувствителността и
загрижеността спрямо другите, т.н „различни“ от нас; дейности в посока - промяна на
нагласите и груповите норми в живота на самата рискова група и повишаване здравната
култура на членовете и.
И тази година в гр. Бургас се отбеляза 1 декември – Световен ден за борба със СПИН с
Национална АНТИСПИН кампания в партньорство с: РЗИ, Сдружение „Доза обич”,
Сдружение „Равновесие“, Фондация „Областен ромски съюз“, Сдружение „Каритас“, БМЧК,
общински младежки клуб „J. J. COOL A“ със следните дейности:
извършване на доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с
бързи тестове в мобилни медицински кабинети, разположени на възлови места в град Бургас;
мотивиране на гражданите и гостите на града да проверят актуалния си ХИВ статус;
раздаване на информационни материали и предпазни средства.

Общински конкурс за изработване на колажи от ученици от бургаските училища под
мото „Животът е безценен“, в контекста на ХИВ/СПИН. Целта бе да се провокира мисленето
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и креативността на младите хора, тяхното творчество и въображение; да се създаде
отношение по въпросите на ХИВ/СПИН и да се стимулира личностното им израстване.
Младежка дискусия, свързана със застъпничеството за здравно образование в училище,
която се проведе на 1 декември. Присъстваха следните официални гости: Д-р Мануелян,
заместник-кмет и общински координатор на Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН“, г-н Луков, Председател на Общински съвет – Бургас, д-р Паздеров - Директор
РЗИ-Бургас и г-жа Мая Казанджиева, директор дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“, Община Бургас. Модератор на дискусията бе - Тодор Райков – Зам.
Председател на Национална пациентска организация - Клон Младежки.

Участие взеха ученици от бургаски училища, млади хора от младежки структури, студенти,
представители на държавни институции и неправителствени организации. Отвори се
пространство, където всички имаха възможност да дискутират по въпросите на
застъпничеството и необходимостта от въвеждането на системно здравно образование в
училище.
По-късно, вечерта на 1 декември Младежко шествие в подкрепа на борбата с ХИВ и
съпричастност към хората, живеещи с ХИВ и запалване на традиционната огнена панделка
пред сградата на Община Бургас сложиха края на инициативите.
През 2014 год. се проведоха и други АНТИСПИН кампании на национално ниво,
във връзка с отбелязване на:
14 февруари - Ден на влюбените - На местно ниво кампанията се изразяваше в следните
дейности:
Музикално - поетична среща „Всичко е любов“ на бургаски поети и писатели на любовна
лирика с млади хора, ученици от бургаски училища в Културен център „Морско Казино“,
Бургас; доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с бързи тестове в
мобилни медицински кабинети, разположени на възлови места в град Бургас с партньориРЗИ, Сдружение „Равновесие“, Сдружение „Доза обич“, Фондация „Областен ромски съюз“,
Сдружение „Каритас“, БМЧК и общински младежки клуб „J. J. COOL A“.
изработване на фотографски снимки на влюбени двойки пред Часовника на Община
Бургас.
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Третата неделя на м. май - Световен ден в памет на жертвите и засегнатите от СПИН
се отбеляза с извършване на доброволно и анонимно консултиране и изследване на
ХИВ/СПИН с бързи тестове в мобилни медицински кабинети, разположени на възлови места
в град Бургас; раздаване на информационни материали и предпазни средства и запалване на
традиционната огнена панделка на паметника на моряка в Морската градина - съвместно с
партньорските организации.

Отбеляза се и Европейска седмица, посветена на изследването за ХИВ във времето от 21
до 28 ноември 2014 год. и извършване на бързо и анонимно тестване на ХИВ в мобилни
кабинети пред входа на МОЛ „ГАЛЕРИЯ“ и МОЛ „ПЛАЗА“- Бургас. Целта на инициативата
бе да се повиши обществената информираност по отношение на ХИВ инфекцията, да се
популяризира изследването за ХИВ и да се даде възможност на всеки, които желая да узнае
своя ХИВ статус.

Активно се включиха доброволците от общински младежки клуб „J. J. COOL A“ и БМЧК,
представители на РЗИ, Сдружение „Доза обич”, Сдружение „Равновесие“ и Фондация
„Областен ромски съюз“.
На общинско ниво се проведоха АНТИСПИН кампании:
на концерт на July Morning - м. юни, изпълнени дейности от Сдружение „Равновесие“ и
доброволците от общински младежки клуб „J.J.COOL A“.
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И през м. септември се проведе - Есенна Общинска АНТИСПИН кампания, свързана
с края на лятната ваканция и началото на учебната година и изпълнена от Сдружение
„Равновесие“ и доброволците от общински младежки клуб „J.J.COOL A“.

Раздаваха се флаери, брошури, здравно-информационни материали и предпазни средства;
доброволците консултираха за безопасно сексуално поведение и мотивираха младите хора
да проверят своя ХИВ статус.
Чрез провеждане на различни дейности и мероприятия по АНТИСПИН кампаниите
се целеше да се повиши информираността на бургаската общественост и целевите групи за
използване на предлаганите социални и здравни услуги; намаляване стигмата и повишаване
толерантността и загрижеността на обществото и институциите към уязвимите групи.
Тази година Националната лятна АНТИСПИН кампания стартира от гр. Варна на 4
август. Кампанията продължи до края на м. септември и бяха обхванати градове от южното
Черноморие.
В гр. Бургас

В к.к Слънчев бряг
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В гр. Приморско

В гр. Созопол

В гр. Бургас - заключителен етап

Активно участие взеха всички под получатели на програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН“ , а в кампаниите в гр. Бургас се включиха - Сдружение
„Каритас” и БМЧК.

На 23 октомври 2014 год. в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“ се
проведе работна среща на тема: „Превенцията на ХИВ, СПИ и рисково поведение сред деца
и подрастващи млади хора от уязвимите групи. Сътрудничеството между секторите–гарант
за повишаване ефективността от здравната превенция“.
Д-р Мануелян, заместник-кмет и общински координатор на Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН“ откри срещата и заедно с г-жа Мая Казанджиева, директор
дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Бургас отправиха
приветствие към всички участници в работната среща.
Целта на срещата бе да се обмени информация между експертите от различните структури в
посока – превенция; да се повиши толерантността и чувствителността спрямо другите, т.н
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„различни“ от нас; да се доизгради капацитета на различните структури чрез активното
включване на младите хора в риск и тяхното овластяване.
По време на срещата се дискутираха проблеми, свързани с превенцията на ХИВ/СПИН,
СПИ, рисковото поведение, стигмата и дискриминацията. Откроиха се проблеми, които се
оказаха пречка в работата на специалистите и изискват своевременно отстраняване и
коригиране.

Участие в работната среща взеха социални работници, медицински специалисти, различни
експерти и управители - представители на: Център за настаняване от семеен тип- 1, 2 и 3,
Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост, Център за
настаняване от семеен тип "Ронкали", Защитено жилище за лица с психични разстройства,
Защитено жилище за лица в риск, Център за обществена подкрепа, Дневен център за работа
с деца на улицата, Сдружение „Доза обич“, Сдружение „Каритас“, МКБППМН –Община
Бургас, доброволци от общински младежки клуб „J.J Cool A“ и млади хора в неравностойно
положение.
Впечатление направи силното присъствие на бургаските медии и широкото
отразяване на събитието в бургаските ежедневници и телевизии.
Всички дейности и мероприятия се подкрепиха от Местен координационен офис по СПИН,
Местен обществен комите по СПИН и Националната програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН“.
Местен обществен комитет по СПИН и сексуално предавани инфекции (МОК) е
експертен орган, който оказва методическа, консултативна и поддържаща роля при
изпълнение на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ в Община Бургас.
През 2014 год. усилено работи по посока - за задържане ниското ниво на разпространение
на ХИВ сред целевите групи.

Заседания на Местен обществен комитет по СПИН
През 2014 год. са осъществени много интерактивни обучения, дискусии, презентации,
разговори, групови сесии за превенция на рисковото поведение и разпространението на
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сексуално-предавани инфекции, ХИВ/СПИН сред ученици от бургаските училища на
възраст 14-19 години (от РЗИ, Отдел „Спорт, превенции и младежки дейности“ към
Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Бургас и БЧК) и на
ученици от крайните квартали на гр. Бургас: Банево, Ветрен, Сарафово и съставните селища:
Равнец, Рудник и Мина Черно море (от Сдружение „Равновесие“); проведени са обучения на
доброволци от ромската общност за работа в общността от (Фондация „Областен ромски
съюз“); обучения на студенти от БСУ в работата по превенция на ХИВ сред уязвими групи
(от Сдружение „Доза обич“); повишени са знанията на млади хора, обучители на връстници
за превенция на ХИВ/СПИН по метода „Връстници обучават връстници“(от Сдружение
„Равновесие“). Проведените обучения от експерти на РЗИ, Сдружение „Доза обич“ и
Фондация „Областен ромски съюз“ по превенция на ХИВ/СПИН на лидери сред ключовите
популации и здравно-образователните курсове в Затвор Бургас, спомагат за ограничаване и
отказ от индивидуалните и групови рискови поведения.
Смятаме, че сме повлияли за ограничаване разпространението на ХИВ/СПИН и СПИ
и намаляне уязвимостта на хората, предлагащи платени сексуални услуги (Сдружение „Доза
обич“); на мъжете, правещи секс с мъже (МСМ) (Сдружение „Доза обич“); на хората,
употребяващи интравенозно наркотици (УИН) (Сдружение „Доза обич“); на младите хора от
ромската общност (Фондация „Областен ромски съюз“) и на млади хора в риск - с нисък
социален статус, отпадащи или отпаднали от училище, неглижирани и др. (Сдружение
„Равновесие“) чрез регулярната работа на терен от страна на сътрудниците на терен; чрез
индивидуална психологическа подкрепа - т.н. услуга „водене на случай“; чрез извършени
медицински прегледи за диагностика и лечение на сексуално предавани инфекции; чрез
раздадените комплекти за безопасно инжектиране и комплекти за безопасна употреба на
ПАВ; чрез раздаване на информационни материали за промоция на сексуално и
репродуктивно здраве и превенция на ХИВ, раздаване на кондоми; чрез мотивиране за
ограничаване на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
чрез насочване към и придружаване до КАБКИС и ММК за анонимно, доброволно и
безплатно тестуване за ХИВ; насочване към и придружаване до социални и здравни служби,
съответни на заявените нужди; чрез тестване за ХИВ и сексуално предавани инфекции,
проведени по желание на лицето или по препоръка на лечебните заведения; измерване
разпространението им и изследване поведението на уязвимите групи от населението (РЗИ).
Работата на всички професионалисти бе в посока - промяна на нагласите и груповите
норми в живота на самата рискова група и повишаване здравната култура.
Мониторинг от екип на „Хелт Фокус“, Германия, наети от Глобалния фонд за борба
срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария – месец май
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Тази година НПО, работещи по Компонент 4, 5, 6 и 7 на Програмата бяха съфинансирани от Община Бургас за изпълнение на заложени дейности сред рисковите групи.
Неправителствени организации, работиха по следните проекти:
Сдружение „Доза обич“- подполучател по Компонент 4 получи сумата от 2 500 лв. за
изпълнение на дейности по Проект „Жени инжекционно употребяващи наркотици (УИН) и
ХИВ 2“.
Фондация „Областен ромски съюз“ – под получател по Компонент 5 получи сумата от 2 500
лв. за изпълнение на дейности по Проект „Здрави и информирани“.

Сдружение „Доза обич“- под получател по Компонент 6 получи сумата от 2 500 лв. за
изпълнение на дейности по Проект „Погрижи се“.
Сдружение „Равновесие“ – под получател по Компонент 7 – получи сумата от 3 500 лв. за
изпълнение на дейности по Проект „Доброволчески екипи в подкрепа на здравословния
начин на живот сред младите хора от селата и кварталите на Община Бургас”

Местен координационен офис по СПИН изказва своите благодарности на
всички партньори за оказаното съдействие и подкрепа при изпълнение на
дейности, инициативи и кампании!
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