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KAZALO  
 

1. Potek izvedbe 
Prvega izobraževalnega sklopa se je udeležilo 14 sodelavcev in 2 prostovoljca.  
Izvedena sta bila 2 predavanja in 2 delavnici.  Vsebina je razvidna iz priloženih 
slajdov. 

 
2. Dokazila v prilogah 

a) Program 

Prvo izobraževanje za skupnostne delavce in prostovoljce 

Legebitra, Delova hiša, 8.nad., sejna soba  

Gejevski seks in droge. 

Program: 

12.30 Povzetek s prvega izobraževanja za skupnost – Kaj pravi skupnost? 

12.45 Prvo predavanje Nove droge in MSM pri nas in v Evropi 

13.15 Prva delavnica z diskusijo o drogah med nami. 

13.45 Drugo predavanje Nove preventivne metode-novi biomedicinski pristopi 

14.15 Druga delavnica PrEP - za in proti.  

14.45 Zaključek  

 

 
b) Vabilo 

 

 

 

       

 

             
   

http://maps.google.com/maps?q=Legebitra%2C%20Delova%20hi%C5%A1a%2C%208.nad.%2C%20sejna%20soba


 

Vabilo 

 

Vljudno vabljeni na ciklus izobraževanj o aktualnih temah hiv preventive za skupnostne 
delavce in prostovoljce. Namen izobraževanja je seznaniti udeležence s koristnimi 
informacijami za nadaljnje delo. Tako si boste osvežili znanja, pridobili nova ter s sodelavci 
sodelovali v živahnih debatah.  

Izobraževanje je del preventivnega projekta Odziv na hiv.  

 

Prvo izobraževanje bo v četrtek 5.5.2016 od 12.00 do 15.00 v prostorih Legebitre, (v Delovi 
stavbi, 8. Nadstropje), z delovnim naslovom Gejevski seks in droge. 

 

Program: 

12.00 Povzetek s prvega izobraževanja za skupnost – Kaj pravi skupnost? 

12.15 Prvo predavanje Nove droge in MSM pri nas in v Evropi 

12.45 Prva delavnica z diskusijo o drogah med nami. 

13.15 Drugo predavanje Nove preventivne metode-novi biomedicinski pristopi 

13.45 Druga delavnica PrEP - za in proti. Ali naj preventivne tabletke uvedemo tudi pri    

nas? 

14.30 Zaključki 

Izobraževanje je namenjeno vsem sodelavkam in sodelavcem v NVO, ki delujejo na področju 
hiv preventive in podpore.   

Lepo vabljeni!   

Miran Šolinc s sodelavci 

www.odzivnahiv.si www.magnus.si 

 

 

 
c) Obvestila 

 
-------- Forwarded Message -------- 
Subject: "Prvo izobraževanje za skupnostne delavce in,prostovoljce" at 
Doodle. 
Date: Thu, 12 May 2016 14:48:30 +0200 
From: Miran Šolinc <miran.solinc@amis.net> 
Reply-To: miran.solinc@amis.net 

http://www.odzivnahiv.si/
http://www.magnus.si/


To: Petra Thaler <petra.thaler@dih.si>, Lovro Centrih 
<lovro.centrih@gmail.com>, Bojan Cigan <bojan.cigan@legebitra.si>, 
Mitja Ćosić <mitja.cosic@legebitra.si> 
CC: Simon Maljevac <Simon.maljevac@legebitra.si>, Andrej Pišl 
<andrej.pisl@gmail.com>, jasmina <jasmina.kozar@guest.arnes.si>, Miha 
Lobnik <miha.lobnik@legebitra.si>, Mitja Blažič 
<Mitja.blazic@legebitra.si>, Peter Stangelj <stangeljpeter@gmail.com>, 
Natalija Pavlin <natalija.pavlin@legebitra.si>, Iztok Konc 
<iztok.konc@gmail.com>, Ana Zupancic <ana.zupancic@dih.si>, brane 
mozetic <brane.mozetic@guest.arnes.si>, vlado popovic 
<vlado66@hotmail.com>, Kohont, Andrej <Andrej.Kohont@fdv.uni-lj.si>, 
Blaž Brumen <brumen.blaz@gmail.com>, Jan Vasilijevic 
<jan.vasilijevic@gmail.com>, Tanja Kovačič <tanja.kovacic85@gmail.com> 
 
Pozdrav, 
izbrali smo termin, ki se ga lahko udeleži največ sodelavcev, to je torek, 
24. maj ob 12.30. 
 
Vabljeni tudi tisti, ki se niso prijavili. 
Se vidimo. Lp, Miran 
 
On 6. 05. 2016 12:03, Miran Šolinc wrote: 
> Pozdravljeni vsi, 
> 
> prosim, da poklikate vse datume ki vam ustrezajo, da skupaj pridemo do 
> termina, ki bo ustrezal največjemu številu sodelavcev. 
> 
> The link to your poll is: 
> 
> http://doodle.com/poll/989p5qb3kbmi4nru 
> 
> Izobraževanje je namenjeno vsem sodelavkam in sodelavcem v NVO, ki 
> delujejo na področju hiv preventive in podpore. 
> 
> V mesecu juniju sledita še dva podobna izobraževalna dneva. 
> 
> Lepo vabljeni! 
> 
> Miran Šolinc s sodelavci 

 
 

d) slajdi prezentacij 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
e) fotografije z dogodka 

 



 
 

 


