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SIDA STUDI

l’Entitat
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.

equip professional interdisciplinari
referent en Educació Sexual a joves

Visió
Missió

suport per administracions
biblioteca especialitzada en VIH/sida i
Salut Sexual

Volem habitar un món lliure d’heteropatriarcat en el qual les persones facin valer
els seus Drets Sexuals i Reproductius

Junta
- Presidenta: Rosa Llopis Llort
- Tresorer: David Paricio Salas
- Secretària: Mireia Siles Planas
Treballadores/rs
• Coordinació: 1 persona
• Administració: 2 persones
• Documentació: 2 persones
• Promoció de l’Educació afectiva i
sexual: 3 persones
• Comunicació: 1 persona
• Avaluació: 1 persona
Sòcies/is: 36
Equip de Voluntariat

Des d’una perspectiva feminista i de drets, SIDA STUDI existim 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) 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).
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Pla estratègic 2019-2021
[línies de treball]

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

INCIDÈNCIA POLÍTICA

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

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

CONSERVACIÓ MEMÒRIA
HISTÒRICA VIH/SIDA

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

DOCUMENTACIÓ I RECURSOS
PEDAGÒGICS

COMUNICACIÓ

L’any 2018 les
treballadores de
SIDA STUDI ens vam
reunir en diverses ocasions
per compartir perspectives de
futur i redissenyar els objectius
i els fonaments de l’entitat. Del
treball conjunt en va sortir
el nou Pla Estratègic que
pretén estar operatiu
fins al 2021.

Disposem d’un fons documental, consultable
en línia, on es recopilen materials en diversos
formats que tracten sobre VIH/sida i Salut Sexual.

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

FORMACIÓ

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.

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA

Busquem diversificar, ampliar i mantenir les
línies de finançament millorant els processos

AVALUACIÓ
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Amb el
suport de:

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

interns de gestió de projectes i programes, i
assegurant la qualitat i la transparència.
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Línies de treball
Centre de Documentació i Recursos Pedagògics (CDRP)
Recollida i tractament de la documentació produïda al voltant del VIH/sida i la 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.
•
•
•
•
•

Monogràfics de temàtiques i formats concrets
Butlletins de Novetats dels documents incorporats els darrers tres mesos
Campanyes i cartells digitalitzats de Salut Sexual i VIH
Exposicions dels cartells de campanyes sobre Educació Sexual i Diversitat Sexual
Serveis de referència i de préstec, atenent consultes sobre documents del CDRP i
distribuïnt-los
• Serveis de Quiosc, distribució de preservatius i materials divulgatius

Amb el
suport de:

Secretariado del Plan Nacional sobre el sida

Conservació Memòria històrica VIH/sida
Preservació d’aquells documents i materials que s’han anat editant i publicant sobre el VIH/sida des de 1981.
•
•
•
•

Catàleg de notícies de premsa diferenciat per temàtica, any, i mitjà
Catàleg de congressos
Exposicions de cartells de campanyes sobre VIH/sida (VIH sobre Rodes)
Dades epidemiològiques
http://www.sidastudi.org/ca/catalogo
Tots els serveis del CDRP són de lliure accés i
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/catalogo online. Les exposicions es poden deixar en préstec.
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Resultats dels serveis el 2018
Retrospectiva 2015-2018

73,73%
del CDRP
digitalitzat

13.288

Documents
distribuïts

Registres
consultats

1.271

Demandes
directes ateses

181495

81627

67

Campanyes de
VIH i Sexualitat
recopilades

13

Exposicions del
“VIH sobre Rodes”

306.155

339

Cartells prestats
per les exposicions

69.498

104867

47436

57019

63402

4336

9583

6383

2015

2016

2017

Registres totals
existents al
CDRP

6.128

Nou registres
incorporats
al CDRP

PERFIL I OPINIÓ USUÀRIES/IS (Valoració serveis de referència en VIH/sida i Salut Sexual):
68,2%

31,8%

49% de l’àmbit acadèmic
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4,8/5

Valoració mitjana global dels serveis
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Línies de treball
Sensibilització
Accions directes per tal de promoure els Drets Sexuals, captar l’atenció i canviar la perspectiva que tenen
sobre la sexualitat adolescents, joves i les seves famílies.
•
•
•
•
•
•

Distribució de material preventiu a qualsevol persona o entitat que ho sol·liciti
Distribució del Kit del Plaer en espais d’oci juvenil
Blog Kit del Plaer, on es responen a les preguntes freqüents sobre sexualitat
Tallers de sensibilització a joves (2h), on es tracten temàtiques concretes (LGTBI i masculinitats)
Tallers de sensibilització a famílies (2h), on es resolen dubtes i es donen eines
Atenció de Consultes Anònimes Personalitzades (CAP) sobre VIH/sida i secció amb les
Preguntes més Freqüents a la pàgina web.

Amb el
suport de:

Educació
Les accions educatives es donen dins l’àmbit escolar i acostumen a tenir una duració de 2h a 6h segons la
disponibilitat del centre. Les porten a terme una parella pedagògica amb una llarga expertesa i busquen generar
reflexió i debat sobre la vivència de la sexualitat.
• Accions d’educació afectiva i sexual a adolescents i joves

http://www.sidastudi.org/ca/talleres-cursos Cal sol·licitar pressupost pels tallers i les accions
https://kitdelplaer.org/ca/ educatives. La resta de serveis estan lliures de cost.
http://www.sidastudi.org/ca/pregunta
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Resultats dels serveis el 2018

463

Persones ateses
als CAP sobre VIH/sida
19,2%

5.398

Visites a Preguntes Més
Freqüents sobre VIH

Punts de llibre
nous editats

Joves assistents
als tallers
49,7%

80,8%

6.000

1.871

66.856

Material preventiu
distribuït (preserv.
intern/extern i lubricant)

25

Espais on s’han fet
tallers

50,3%

58

Entitats juvenils
ateses

143

Familiars assistents
als tallers
76,2%

20.000

Kits del Plaer
distribuïts

23,8%

2.770

Visitants al Blog
Implicació
voluntariat

PERFIL I OPINIÓ USUÀRIES/IS (Valoració serveis de sensibilització i educació):
45,5%

54,5%

Mitjana d’edat: 15 anys
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4,6/5

Valoració mitjana global dels serveis
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Línies de treball
Formació
Amb la capacitació de professionals es pretén influir positivament a adolescents i joves i, de la mateixa
manera, permet donar continuïtat a les nostres accions educatives i de sensibilització.
• Formacions a formadores/rs duren de 2h a 8h segons la disponibilitat de qui ho sol·liciti i es
pot triar la intervenció segons la temàtica que es pretengui aprofundir
• Zona Pedagògica per a joves, espai on es recopilen materials i recursos per treballar diversos
aspectes de la sexualitat amb joves
• Zona Pedagògica per a persones amb diversitat funcional, espai on es recopilen materials
i recursos per treballar diversos aspectes de la sexualitat amb persones amb diversitat
funcional
• Dinàmiques educatives, propostes preparades per ser aplicades en diferents espais. Son
dinàmiques similars a les que s’utilitzen a les nostres intervencions, estan pensades per
durar una o dues hores i consten de material complementari
• Butlletins electrònics, difusió mensual a través del correu electrònic on s’incorporen
documents pedagògics rellevants, dinàmiques renovades, marc teòrics per aprofundir en
temàtiques concretes, entrades noves del blog del Kit del Plaer, etc.
• Assessoraments a professionals, servei presencial/online personalitzat on es resolen dubtes
i s’orienta sobre treballs, estudis o realització d’activitats d’educació sexual.
• Formació dels equips educatius dels Centres de Justícia Juvenil per implementar el programa
d’educació sexual entre joves
http://www.sidastudi.org/ca/talleres-cursos
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/zonapedagogicas
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/subhome-dinamicas
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Amb el
suport de:

Cal sol·licitar pressupost per les formacions.
La resta de serveis estan lliures de cost.
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Resultats dels serveis el 2018

6

24

Centres de Justícia
Juvenil atesos

Formacions a equips educatius
de Centres de Justícia Juvenil

89%

42%

11%

10.646

24

Visites a la secció
de dinàmiques

Assessoraments a
professionals

Professionals a
les formacions
58%

66.152

37

321

Visites a les Zones
Pedagògiques

Dinàmiques
noves i renovades
Implicació
voluntariat

PERFIL I OPINIÓ USUÀRIES/IS (Valoració serveis de formació):
64,5%

35,5%

Mitjana d’edat: 40,2 anys
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4,5/5

Valoració mitjana global dels serveis
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Línies de treball
Evalúa+ (avaluació)
Projecte recuperat el 2018 que aposta per oferir coneixements i eines sobre l’avaluació des d’una perspectiva
feminista, així com fomentar aquesta pràctica i integrar-la en tots els projectes.

Amb el
suport de:

• Per què cal avaluar?
L’avaluació, que és diferent del control o de la justificació, està orientada a la millora dels projectes: busca
entendre per què funcionen, com i per a qui. Permet introduir canvis sobre la marxa, detectar necessitats i
prioritzar. En definitiva, prendre decisions més informades. A més, quan un projecte funciona, és interessant
difondre la seva avaluació perquè es pugui replicar en altres contextos i així generar coneixement col·lectiu
basat en l’experiència.
• A qui va dirigit?
A entitats, associacions i professionals que treballen en l’àmbit social. Tenint en compte les dificultats comunes
per trobar temps i recursos econòmics i humans per avaluar, l’objectiu és facilitar el treball i dotar d’eines útils
per a l’auto-avaluació.
• Què ofereix?
Continguts en diferents formats: articles, textos, resums i guies senzilles per familiaritzar-nos amb els
conceptes i els mètodes de l’avaluació. També per dotar-nos d’habilitats que ens permetin planificar la
nostra avaluació i engegar-la.
Assessorament online per resoldre els dubtes que puguin sorgir, per recomanar continguts més ajustats
al cas concret o simplement acompanyar el procés d’aprenentatge.
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Línies de Treball
Evalúa+ (avaluació)
El projecte està integrat de manera virtual dins la pàgina: http://salutsexual.sidastudi.org/es/zonapedagogica/evalua

PAS 1
Definir què volem
avaluar i com.

EVALUAR

CONOCER

RECURSOS

1. Definir

1. Herramientas de
investigación
Documentación
Observación

1. Asesoramiento
Contacta

Antes de empezar
El marco teórico
Evaluación feminista
Objeto de la evaluación
Modalidades de evaluación
Preguntas evaluativas

Encuesta
Grupo de discusión
Entrevista

Criterios de calidad
2. Datos epidemiológicos

PAS 2
Projectar la nostra
avaluació.

2. Planificar
Fases
El diseño
Seguimiento
Mapa de actores
3. Hacer

PAS 3
Crear indicadors,
ordenar informació
i interpretar i
comunicar resultats.
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Sistema de información
Indicadores
Evaluar el equipo
Difundir

2. Otros materiales
Fichas útiles
3. Más recursos en línea
Estadística oficial

PAS 5
Assessorar-nos
i/o informar-nos a
través d’altres fonts.

Páginas sobre evaluación

Contexto
Encuestas oficiales

PAS 4
Conèixer les eines i
cercar dades.

Tots els serveis de l’Evalúa+
estan lliures de cost
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Línies de treball
Comunicació
A través de l’àrea de comunicació no només es difonen els serveis i activitats que van realitzant les
treballadores de l’entitat, sinó que a més s’intenta compartir coneixements, crear xarxes amb associacions i
institucions del sector i transmetre els nostres valors. Algunes de les campanyes que hem portat a terme:
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• Destacats setmanals de VIH (#VIHblioteca) i Salut Sexual (#BiblioSex), es visibilitzen
documents del CDRP relacionats amb aquestes temàtiques i amb Dies Mundials
• Monogràfics i Butlletins de Novetats
• Campanya #VIHografia, s’aprofita el naixement de persones conegudes amb VIH per fer
difusió d’aquells materials que van editar per parlar de la malaltia
• Campanya “Aquest centre promou Drets Sexuals i Reproductius“, reconeixem aquells
centres que aposten per destinar un espai del seu projecte educatiu a l’educació sexual
• Blog i espais de distribució del #KitDelPlaer, es difonen els espais i activitats on s’ha repartit
el kit i també les noves entrades al blog

ES PRO

M

Incidència política
S’intenta fer incidència a través de totes les nostres publicacions i també adherint-nos com entitat a diferents
causes o posicionaments d’associacions amb missatges afins.
Així mateix, des del Comitè 1r de desembre (del qual SIDA STUDI en som entitat membre) s’aglotinen totes les
demandes i es creen estratègies conjuntes per tal d’incidir en polítiques pel VIH/sida.
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Resultats dels serveis el 2018

Publicacions

“Tweets”publicats

Butlletins electrònics creats

129

307

553

“M’agrada” nous

22
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20 anys C1D

Subscripcions noves

Seguiments nous

Notícies publicades
sobre SIDA STUDI

Dia de les
Dones (8M)

11

294

161

18

Mitjans de Comunicació
han publicat notícies
sobre SIDA STUDI

Yo Trabajo en
Positivo

RECOPILACIÓ
NOTÍCIES ALS
MITJANS 2018

Sant Jordi
al Raval

Dia Mundial
Sida (1D)

Zero
Discrimination
Day (1M)
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Línies de treball
Gestió i Transparència
Procedència d’ingressos al 2018
[307.975,58€]

Gestió/Altres

Fonts
Privades
Serveis propis/facturació

20

25%

6,47%

Gobierno
de España

%

3%

28

%

Ajuntament de
Barcelona

Evalúa+

2,25%

4%

Subvencions

Distribució de despeses al 2018
[308.952,11€]

Facturació |
serveis propis

Sensibilització/
Educació/ Formació

35,31%

Subvencions
75%

Diputació de
Barcelona

CDRP

55,97%

44%
Estatal

Memòria 2018_SIDA STUDI

Generalitat de
Catalunya

Gencat

DIBA

Aj Bcn

Altres
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Resultats globals dels serveis el 2018

2.335

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

4.699

Seguidores/rs totals a
les Xarxes Socials

671.064

Visites a les pàgines
web de SIDA STUDI

102

Entitats i centres atesos pels
serveis de SIDA STUDI
Icones extretes de:
Dissenys de: Prosymbols i Freepik
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I amb els nostres VALORS ens despedim
fins l’any vinent
La sexualitat és un procés d’aprenentatge present
a tot el cicle vital i propi de cada persona. Es viu i
s’expressa en un marc de lliure elecció, plaer mutu i
responsabilitat compartida. És un procés influenciat
per multiplicitat de factors
La diversitat sexual i de gènere són una riquesa
L’ètica de les cures és l’eix dels vincles afectius
La reflexió crítica i constant tant dels nostres
serveis i projectes com del nostre entorn
El treball en xarxa, entès com a cooperació,
intercanvi i aliances estratègiques
El dret a la informació: accés universal i gratuït
a continguts de qualitat, específics i adequats a les
necessitats de cada persona

Carrer del Carme 16, Principal 08001 Barcelona
93 268 14 84
sidastudi@sidastudi.org

