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L’ENTITAT
SIDA STUDI som una associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública, amb un funcionament organitzatiu horitzontal que col·labora amb la transformació social des del respecte a l’individu i als Drets Sexuals i Reproductius, i des d’una
perspectiva de gènere.

Promovem una sexualitat saludable entesa com a universal, particular, pluridimensional i influenciada.
Treballem en la capacitació de les persones per promoure la salut sexual i la gestió de riscos biològics relacionats, com el VIH/
sida i altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), i els Embarassos No Planificats (ENP).

Ens caracteritzem per ser:
Un equip professional interdisciplinari (àmbits de l’antropologia, el periodisme,
la documentació, les ciències polítiques, la sociologia, el treball social, l’educació
social, les humanitats i les ciències socials).
L’única biblioteca especialitzada en VIH/sida i Salut Sexual en tot l’Estat espanyol
amb un fons de més de 65.000 documents.
Un referent en l’àmbit de la promoció de la salut sexual entre els/les joves i la
capacitació en riscos relacionals, així com el seu entorn educatiu. Des de 1996,
apostem per un enfocament positiu de la sexualitat i per la cerca permanent de
millora i validació empírica de les intervencions.
Una eina de suport per a administracions, professionals, estudiants i entitats
socials que treballen en el camp de la salut sexual.
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JUNTA

-Presidenta: Rosa Llopis Llort
-Tresorer: Joan Bertran De Bes
-Secretària: Mireia Siles Planas

TREBALLADORS/ES

-Director: David Paricio Salas
-Administració: 2 persones
-Àrea de Documentació: 2 persones
-Àrea de Promoció de la
educació afectivosexual: 3 persones
-Comunicació: 1 persona

SOCIS/ES: 35
EQUIP VOLUNTARIAT

LÍNIES D’ACTUACIÓ
1.
LA INFORMACIÓ

2.
LA SENSIBILITZACIÓ

3.
L’EDUCACIÓ

4.
LA FORMACIÓ

Creiem en el dret i l’accés a la
informació contrastada i de
qualitat com a elements bàsics per garantir que les persones puguin viure una sexualitat plena i saludable.

Sabem que les accions directes són una eina molt important per captar l’atenció i
l’interès de la població en general i de grups poblacionals
específics, així com despertar
inquietuds en relació a la salut sexual.

Creiem que l’educació és clau
per aconseguir la capacitació
de les persones per promoure
la seva salut sexual.

Incidim especialment a traslladar la nostra experiència a
altres professionals, ja que a
través seu es pot educar i sensibilitzar als/a les joves.

PLA
ESTRATÈGIC 2015-2017
(OBJECTIUS GENERALS)
Millorar la gestió de l’entitat i mantenir el seguiment tècnic dels projectes vinculats a les línies d’actuació definides per l’entitat.
Garantir la viabilitat i l’estabilitat econòmica de l’entitat.
Promoure i visibilitzar els serveis de l’entitat d’alt valor afegit inclosos en els programes del Centre de Documentació i Recursos
Pedagògics i el de Salut Jove oferts per l’entitat.
Contribuir a la transformació social amb el suport d’altres entitats i el treball en xarxa.
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1. SERVEIS D’INFORMACIÓ

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I RECURSOS PEDAGÒGICS (CDRP)
Recollida i tractament de la documentació produïda al voltant del VIH/sida i Salut Sexual per part d’administracions, associacions i
editorials de l’àmbit espanyol i internacional per poder oferir-la en forma de serveis i productes elaborats als/a les usuaris/es.

PUBLICACIONS DEL CDRP
Creació i difusió periòdica dels butlletins en diferents formats (novetats, monogràfics, destacats i recomanacions) per mantenir informats/des, tant de les accions de l’entitat com de les novetats o dades sobre VIH/sida i Salut Sexual, a usuaris/es, subscriptors/es,
voluntaris/es, etc.
El web de SIDA STUDI, així com el de Salut Sexual, ofereixen la possibilitat d’accedir de manera gratuïta al catàleg del fons documental,
descarregar material pedagògic i realitzar consultes en línia.

Amb el suport de:
Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida
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RESULTAT DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ 2017

181.495

Resultats del 2014 al 2017

Registres
consultats
104867

63.402

81627
62914
43142

57019

47436

4361

4336

2014

2015

Registres totals
existents al
CDRP (VIH i
Salut Sexual)

9583

6.383

Nou registres
incorporats
al CDRP

2016

70,37%
del CDRP
digitalitzat

11.920
Documents
distribuïts

136

campanyes de VIH i
Sexualitat recopilades
al Youtube

910

Demandes
directes ateses
pel CDRP

PERFIL I OPINIÓ USUARIS/ES (Valoració serveis de referència en VIH/sida i Salut Sexual):
73,2%

26,8%

Mitjana d’edat: 33,7 anys
33% - 61% de l’àmbit acadèmic
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96%

molt positiu
Valoració global dels serveis
MEMÒRIA 2017

2. SERVEIS DE SENSIBILITZACIÓ
NITS+SEGURES / BARS&PREVENCIÓ
Presència física de material preventiu en espais d’oci juvenil. Imatge positiva del preservatiu (KIT DEL PLAER) per convertir-ho en un
instrument quotidià d’unes relacions sexuals plaents i més segures. Es poden sol·licitar online.

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ PER A JOVES I PER A PREVENIR LA LGTBIFÒBIA
Intervencions grupals de sensibilització per a joves sobre la responsabilitat individual cap a la salut sexual d’un/a mateix/a, tant física
com emocional, i informació sobre els riscos biològics relacionats.
Els Tallers de Sensibilització per prevenir la LGTBIfòbia són accions dirigides a la promoció de relacions igualitàries i sanes a través de la
identificació d’actituds LGTBIfòbiques, prejudicis i estereotips sobre joves LGTBI.

PROJECTE “VIH SOBRE RODES”
Exposició itinerant de cartells sobre VIH/sida. Més de 2.000 cartells plastificats classificats en grups poblacionals que es poden escollir
a la carta per muntar exposicions adequades a l’espai disponible i al públic destinatari. Es pot sol·licitar online.

SERVEI DE CONSULTES ANÒNIMES PERSONALITZADES SOBRE VIH/SIDA
L’/La usuari/a pot contactar – ja sigui per telèfon, correu electrònic o presencialment – amb professionals degudament formats de SIDA
STUDI i, de manera anònima i confidencial, serà atès i se li respondrà qualsevol dubte sobre VIH/sida.

Amb el suport de:

Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida
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RESULTATS DE LES ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 2017

66.417

Unitats de material
preventiu distribuïdes
(preserv. penis/vagina i lubricant)

578

Persones ateses a les Consultes
Anònimes Personalitzades (CAP)
sobre VIH/sida
15%
85%

20.000

Kits del Plaer
editats

Implicació
voluntariat

4.654

Visites a la secció de
Preguntes Més Freqüents

61

Entitats juvenils
ateses

181

Cartells prestats per les
exposicions

1.361

Joves assistents als tallers
49,5%
50,5%

17

Exposicions del “VIH sobre
Rodes”

PERFIL I OPINIÓ USUARIS/ES (Valoració dels Tallers de Sensibilització a Joves):
51,8%

48,2%

Mitjana d’edat: 17 anys
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97,7%

positiu o molt positiu
Valoració global dels tallers a joves
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3. SERVEIS D’EDUCACIÓ
ACCIONS EDUCATIVES
Intervencions grupales que pretenen promoure la salut sexual a través d’accions educatives dirigides a joves dins de l’àmbit escolar.
Es treballa amb els/les joves diferents conceptes relacionats amb la salut sexual per dotar-los d’eines que els/les ajudin a gestionar
qualsevol situació present o futura.
CONTINGUTS:
Relació que exerceix l’entorn sobre les relacions personals i de parella, el respecte de la identitat sexual d’un/a mateix/a i
del propi cos. A més, es tracten mites i falses creences sobre l’amor romàntic, la influència dels mitjans, i es dóna informació
sobre l’ús correcte del preservatiu, la transmissió i prevenció del VIH/sida, altres ITS i ENP.
CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES:
Les accions, avaluades empíricament, les duen a terme una parella pedagògica conformada per home-dona per treballar
de forma transversal el gènere.

Consten de tres tallers de dues hores cadascun i es pot sol·licitar una acció de continuïtat (2 tallers de 2 hores) per aprofundir i reforçar els continguts tractats.

Amb el suport de:
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RESULTATS DE LES ACCIONS D’EDUCACIÓ 2017

8

Centres atesos

21

Accions educatives realitzades
(57 sessions grupals de 2 hores)

504

Joves assistents a les
accions educatives
49,5%

50,5%

PERFIL I OPINIÓ USUARIS/ES (Valoració dels Tallers d’Educació a Joves):
51,55%

48,45%

Mitjana d’edat: 15,5 anys
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89,5%

positiu o molt positiu
Valoració global de les accions educatives
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4. SERVEIS DE FORMACIÓ
FORMACIONS DE FORMADORS/ES
Intervencions grupals per acompanyar i dotar diferents professionals que atenen la població jove d’eines, coneixements i habilitats per
treballar la promoció de la salut sexual.

ASSESSORAMENT
Servei presencial i personalitzat ofert per SIDA STUDI que posa a la dispocisión de professionals i estudiants informació i orientació per
a treballs o estudis sobre VIH/sida i Salut Sexual. A més, se’ls assessora sobre la realització d’activitats grupals de promoció de la salut
sexual dirigides a joves.

RECURSOS ONLINE
A la disposició d’usuaris/es, a la web també es troben les dinàmiques (publicades mensualment) que l’entitat utilitza en les seves accions educatives per a la promoció de la salut sexual entre els/les joves.

PROJECTE JUSTÍCIA JUVENIL
Elaboració de fitxes pedagògiques, acompanyat de formació i assessorament dels equips educatius per implementar el programa
d’Educació afectiva i sexual en centres de Justícia Juvenil.

Amb el suport de:

PÀG. 9

RESULTATS DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ 2017

12

6

Centres de Justícia
Juvenil atesos

31.929

Dinàmiques Implicació
publicades voluntariat
al web

9

Equips educatius de
Centres de Justícia Juvenil
formats per SIDA STUDI

Visites a la secció de
dinàmiques del web

7

118

Professionals assistents a les
Formacions de Formadors/es
75%

25%

Professionals atesos/es
als assessoraments
71%

29%

PERFIL I OPINIÓ USUARIS/ES (Valoració de les accions de formació):
81,4%

18,6%

Mitjana d’edat: 33 anys

97,7%

positiu o molt positiu

Valoració global de la intervenció
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IMPACTE ALS MITJANS

20

Notícies publicades
sobre SIDA STUDI

16

Mitjans de Comunicació
han publicat notícies
sobre SIDA STUDI

RECOPILACIÓ
NOTÍCIES ALS
MITJANS 2017

IMPACTE A LES XARXES
161

Publicacions a la
Pàgina de Facebook

148

“M’agrada” nous a la
Pàgina de Facebook
PÀG. 11

327

“Tweets” al
compte de Twitter

406

Seguidors/es nous/ves al
compte de Twitter

16

Butlletins electrònics

312

Subscriptors/es nous/ves
als butlletins electrònics
de SIDA STUDI

RESULTATS GLOBALS DE SIDA STUDI 2017

406.491

Visites a les pàgines webs de
SIDA STUDI

Persones assistens als tallers de
sensibilització, a les accions educatives i a
les accions de formació

92

4.699

Entitats i centres atesos pels
serveis de SIDA STUDI
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1.990

Seguidors/es totals a
les Xarxes Socials
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PROJECTES DESTACATS 2017
ZONA PEDAGÒGICA DE I PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Espai a la nostra pàgina web on oferim una selecció de materials educatius i divulgatius sobre la Salut Sexual i els Drets Sexuals i Reproductius de les Persones amb Diversitat Funcional. Aquests recursos, dirigits tant a públic general com a professionals, han estat
seleccionats per diferents entitats i administracions públiques que treballen per a la promoció dels drets de les persones amb diversitat
funcional.

CAMPANYA “AQUEST CENTRE PROMOU DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS”
La nostra reivindicació es fonamenta a promoure i garantir els Drets Sexuals i Reproductius dels i de les joves per això en els nostres
tallers es treballa la sexualitat com a eix transversal per tocar temes com el gènere, la diversitat sexual, les emocions i la capacitació en
la gestió de riscos. A través del nostre compte de Twitter es podrà visualitzar el recorregut de centres on realitzem les accions d’educació afectiva i sexual.

BLOG “KIT DEL PLAER“
Espai (kitdelplaer.org) on responem a les preguntes que formulen habitualment adolescents i joves en els nostres tallers d’educació
afectiva i sexual. Permet donar continuïtat a aquests i arribar al públic jove que no assisteix a les nostres accions. Així mateix, es pot
sol·licitar el material preventiu (Kit del Plaer) i preguntar dubtes.

ADHESIONS A MANIFESTOS
SIDA STUDI és una entitat defensora de drets i per això també donem el nostre suport a totes aquelles iniciatives que pretenen promoure els drets sexuals i reproductius.
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RESULTATS PROJECTES DESTACATS 2017

51 entitas/associacions/
persones contactades

11 entitas/associacions/
persones participants

4 sessions de treball

34 publicacions
4.918 vistes
1.065 visitants
28 països des dels

presencials i online

Implicació
voluntariat

quals s’ha vist el blog

Implicació
voluntariat

ADHESIONS 2017

Dia de la Dona (8 març)
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Dia Treballadores Sexuals
(2 juny)

Zero Discrimination (1 març)

Yo Trabajo Positivo (6 octubre)

Dia de l’Orgull LGTBI (28 juny)
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30è ANIVERSARI
SIDA STUDI es va constituir el 6 d’octubre de 1987 com a Centre de Documentació en VIH i, 30 anys després, s’ha convertit en un referent de defensa i promoció dels drets sexuals i reproductius reflectit en tots els nostres serveis. Amb motiu del 30è aniversari, vam
voler reivindicar la nostra història i experiència amb diferents accions:

ACTE INSTITUCIONAL
Vam donar veu a les administracions, amb qui fa 30 anys que ens coordinem per coproducir polítiques públiques. També a aquestes
persones que han donat el seu suport i/o han treballat en SIDA STUDI des de 1987.

JORNADES
Vam proposar tres taules-debat relacionades amb els nostres camps d’actuació:
- L’Educació Sexual als Instituts. Quin paper ha de tenir i quins són els objectius?
- Quines estratègies seguim els Centres de Documentació especialitzats per afrontar el dia a dia?
- Què motiva a artistes i dibuixants a treballar l’Educació Sexual a través del seu projecte artístic?
En elles van participar representants d’organismes públics, d’entitats i professionals de la temàtica relacionada.

EXPOSICIÓ “SIDA STUDI 1987-2017: SEGUIM“
Exposició retrospectiva de cartells, campanyes i materials relacionats amb el VIH/sida i la Salut Sexual pertanyents al fons documental
de l’entitat.

CAMPANYES A LES XARXES SOCIALS (#SIDASTUDI30anys| #SS30anys)
Es van iniciar, 6 mesos abans de l’aniversari, diferents campanyes a les xarxes per celebrar aquesta fita.
- #SSseguim: la paraula “seguim“ es va convertir en el nostre lema i es van buscar cançons en diferents idiomes amb aquest verb
- “Sabies què...“: píndoles informatives de dades i serveis de l’entitat per donar a conèixer la nostra feina
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RESULTATS 30è ANIVERSARI

30

Ponents a l’acte
institucional i les jornades

17

Entitats i organismes
representats

108

Assistents a l’acte
institucional i les jornades

#SS30anys
#SIDASTUDI30anys
#SSseguim

42

Cartells i
campanyes
utilizats a
l’exposició
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86

Implicació
voluntariat

Difusions del 30 aniversari a
les xarxes socials
(pròpies + etiquetades)
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TREBALL EN XARXA
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ALTRES COL·LABORADORS/ES

Icones utilizades de:
Disenys de: Prosymbols y Freepik
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FINS L’ANY QUE VE!

