Des d’una perspectiva feminista i de drets, SIDA

STUDI existeix per contribuir a generar una transformació social i política que asseguri 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 estan sent vulnerabilitzades (a través de la penalització de la sexualitat de les
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).

EDUCACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

Promovem una educació afectiva i sexual
per a joves i els seus entorns educatius,
incorporant de manera transversal
la perspectiva LGTBI i de la diversitat
funcional.

www.sidastudi.org
www.salutsexual.sidastudi.org
Tel. 93 268 14 84

Exposició cartells
VIH sobre Rodes

Formacions a equips
Zones Pedagògiques
Dinàmiques
Butlletins electrònics

INCIDÈNCIA POLÍTICA

Accions educatives a infants, adolescents i joves
Tallers sensibilització a famílies
Distribució material preventiu i Kit del Plaer
Blog sexualitat www.KitDelPlaer.org
Atenció de consultes anònimes sobre VIH/sida

COMUNICACIÓ

Treballem per a la construcció d’un marc
legal que possibiliti el desenvolupament
dels Drets Sexuals i Reproductius.

Creem i divulguem un discurs d’acord a la
nostra visió per generar transformació
social i orientar les polítiques públiques.

CONSERVACIÓ MEMÒRIA
HISTÒRICA VIH/SIDA

DOCUMENTACIÓ I
RECURSOS PEDAGÒGICS

Recollim i preservem materials i documents
en diversos formats i suports que tracten
sobre el VIH/sida. Es poden consultar en línia.

Disposem
d’un
fons
documental,
consultable en línia, amb més de 70.200
documents i campanyes, dels quals el 72%
està digitalitzat.

FORMACIÓ

AVALUACIÓ

Creiem en la capacitat de professionals
d’influir positivament en la vivència de la
sexualitat de joves i adolescents, a qui s’han
de garantir els Drets Sexuals i Reproductius.

Proposem l’avaluació com una eina per
millorar projectes i generar coneixement
col·lectiu basat en l’experiència de
professionals del sector.

sida_studi

SIDA STUDI

@sidastudi

/SIDASTUDI

Monogràfics
Butlletins Novetats
Exposició cartells sexualitat

Evalúa+
Assessorament

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.

