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SIDA STUDI som una associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública, amb un funcionament organitzatiu horitzontal, que col·laborem en la transformació social des de 1987. Tenim com objectiu promoure
una sexualitat saludable entesa com a universal, particular, pluridimensional i influenciada.
És per això que:
Des d’una perspectiva feminista i de drets, SIDA STUDI existeix per contribuir a generar una transformació social i política que aseguri que totes les persones puguin gaudir de la seva sexualitat de manera plaent, saludable i lliure de violències masclistes. Volem fomentar l’apoderament de les persones
i comunitats a qui les seves sexualitats estant sent vulnerabilitzades (a través de la penalització de la
sexualitat de las dones, de la diversitat cultural, corporal, funcional, sexual i de gènere, etc.) i l’autodeterminació de les persones amb relació al seu cos, al plaer, als afectes i als possibles riscos (violències
masclistes, VIH i altres ITS i embarassos no planificats).
Actuem seguint diferents línies:

LA INFORMACIÓ

Creiem en el dret i l’accés a la informació
contrastada i de qualitat. El nostre Centre
de Documentació i Recursos Pedagògics
n’és l’exemplificació.

+ de 65.000 documents
+ del 70,4% digitalitzat

Distribució i accés gratuït de material preventiu
Nits + Segures --> Kit del Plaer

LA SENSIBILITZACIÓ

Per captar l’atenció i despertar l’interès sobre la salut sexual, calen accions directes i
especifiques a grups poblacionals concrets.

Tallers de sensibilització per a:
* Joves
* Pares i mares i/o altres referents familiars
Exposició de cartells “VIH sobre rodes”
Consultes Anònimes Personalitzades
sobre VIH/sida

L’EDUCACIÓ

Busquem capacitar les persones joves mitjançant intervencions educatives per promoure la seva salut sexual.

Validades empíricament
Realitzades per una Parella Pedagògica

LA FORMACIÓ

Incidim especialment en traslladar la nostra experiència a agents de salut i a educadors/es, ja que a través seu es pot educar i
sensibilitzar als/a les joves.

SIDA STUDI

sida_studi

Cursos i sessions formatives
Assesorament
Recursos metodològics online

@sidastudi
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