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Nabídka interaktivního projektu – „HROU PROTI AIDS“
„HROU PROTI AIDS“ je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je dát mládeži možnost
netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně
přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných
rizikových situacích.
Projekt je primárně určen pro

žáky 2. stupně ZŠ, zejména pro 8. a 9. třídy

studenty středních škol a učilišť
Časový rámec
Akce trvá cca 90 minut, tj. asi 2 vyučovací hodiny.
Prostorové nároky
Pro realizaci projektu se doporučuje tělocvična, sál, klubovna, která umožňuje rozmístění 5 stanovišť tak, aby se
účastníci jednotlivých stanovišť projektu vzájemně nerušili.
Vlastní průběh hry
Účastníci jsou rozděleni do 5 zhruba stejných skupin (týmů) po cca 8 – 15 osobách. Optimální je rovnoměrné
zastoupení obou pohlaví v jednotlivých týmech.
Každý tým si zvolí svého mluvčího, který obdrží hrací kartu. Na tuto kartu si jednotlivé týmy zapíší svůj název, který si
společně vymyslí. Hrací karta slouží k zaznamenání bodového ohodnocení týmu na jednotlivých stanovištích.
Každému týmu je na konci vypočteno celkové skóre – hodnoceny jsou jak znalosti, tak i aktivita týmu.
Stanoviště

Cesty přenosu viru HIV

Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV

Láska, sexualita a ochrana před HIV

Sexualita řečí těla (pantomima)

Život s HIV/AIDS
Týmy se střídají u jednotlivých stanovišť po cca 15 minutách.
Akci zastřešují odborní pracovníci Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) a realizace akce je pro
školy zdarma.
V případě zájmu o interaktivní projekt „HROU PROTI AIDS“ nebo o bližší informace, prosím, kontaktujte níže
uvedeného pracovníka HSHMP.
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