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25 ANYS DE LLUITA

PROGRAMES D'ATENCIÓ
A LES PERSONES

COMUNICACIÓ

Accions desenvolupades per la
commemoració del 25è aniversari

Accions per visibilitzar l'entitat i
Accions per a donar una cobertura donar a conèixer els recursos
integral a les persones afectades pel existents.
VIH en l'àmbit de l'atenció i
inclusió social, psicològica, jurídica
i d'inserció socio-laboral,
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PROGRAMES DE
PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SENSIBILITZACIÓ
DE LA SALUT
Accions dirigides a la societat en
general i en especial a col•lectius
com: dones, joves i/o adolescents,
treballadors/es sexuals, població
immigrada, LGTBIQ i HSH
(homes que tenen sexe amb
homes), persones amb problemes
d’addicció, persones que han estat
o estan privades de llibertat,
persones amb discapacitat, gent
gran, persones en risc d’exclusió i
professionals que treballen amb els
col•lectius abans descrits.

Accions comunitàries que
promouren la sensibilització, la
reflexió i el treball conjunt, amb la
col•laboració d'altres entitats que
comparteixen les finalitats de
l'Associació Antisida.

BALANÇ ECONÒMIC 2016

09
COL·LABORADORS
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25 anys de Lluita

"25 anys d'existència
han estat possibles
gràcies a les persones i
institucions que hi han
col·laborat i ens han
donat suport. La
sensibilitat i
professionalitat en les
nostres intervencions
han fet que siguem una
entitat de referència al
territori"

Durant el 2016 hem commemorat els 25 anys de l’Associació Antisida de Lleida. Vint-i-cinc anys de lluita
contra en VIH/sida a les terres de Lleida. Tot i uns inicis difícils, en aquests anys ens hem consolidat com
l’entitat de referència a Lleida i comarques en la prevenció i sensibilització envers el VIH/sida.
Mantenir viu el combat contra el VIH/sida ha de ser avui, més que mai, una prioritat de la nostra societat,
per no perdre i deixar sense efecte els èxits assolits fins ara. Els hi ho devem a les futures generacions per
oferir-los un món sense VIH/sida, però també els hi ho devem a totes les persones que han lluitat perquè
no quedi en l'oblit.
Un combat que no només ens ha de bastir de medis sanitaris i de prevenció suficients, sinó que també ha
de ser capaç de transformar la sensibilitat social envers la malaltia, eradicant de soca rel el rebuig i la
incomprensió que, encara avui, han de patir les persones infectades pel VIH.
Al llarg d'aquests anys hem pogut comprovar que per la persona i el seu entorn, la infecció pel VIH no és
només un problema de salut. És també un problema de justícia, de justícia social i de drets humans.
Les persones seropositives continuen estant discriminades. Una discriminació injusta i cruel basada en el
desconeixement, la por i el rebuig irracional. Cap dels drets que els hi pertoca com a ciutadans/es els hi
pot ser negat. No siguem tan cruels que després d'haver-los donat el dret a la salut els hi neguem el dret a
viure-la plenament. Hem estat i continuarem sent bel•ligerants davant qualsevol vulneració dels drets
humans.
Per aconseguir-ho, des de l'Associació realitzem una sèrie d'intervencions:
Projectes específics en l’àmbit de la sensibilització, prevenció i promoció per a la salut a la comunitat.
Projectes en l’àmbit de l’atenció i inclusió social, psicològica, legal i d’inserció socio-laboral i projectes en
l’àmbit de cooperació internacional i per al desenvolupament.
El compromís que tenim per la prevenció és ferm i contiuarem treballant per fer-ho possible.
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25 ANYS DE LLUITA
Xerrada Carles
Capdevila "Educació,
família i VIH".
Sala Jaume Magre,
IME Lleida.

Aprovació per
unanimitat al Ple de
la Paeria i al Ple de la
Diputació de Lleida,
la Moció contra la
discriminació i
l'estigma associat al
VIH.

Lliurament de la
Placa de la Solidaritat
2016 de l'Ajuntament
de Lleida.

Exposició "25
anys de Lluita".
Recull fotogràfic
i periodístic
de l'Associació,
del 1989 al 2016.
Hall del Rectorat,
Udl Lleida.

Presentació
l'APP Sexta't.
L'aplicació
móvil en
prevenció.
Diputació de
Lleida.

Sopar
commemoratiu
25è aniversari
i Entrega de
premis 2016
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PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE
LA SALUT
480 joves atesos als Serveis
d'Atenció al/la Jove
5.190 joves atesos als
centres educatius
72 famílies ateses

1.304
Intervencions
242 tallers
educatius

53 centres
educatius

6 tallers educatius

221 agents educatius
atesos
576 persones HSH
ateses
Al servei de
l'Associació

542 treballadores del
sexe ateses
2.865 Intervencions

A pisos i
a clubs

280 persones
estrangeres ateses

1.315 persones
ateses

42%

Servei de
detecció

27%

Tallers
educatius

12%

19%

Servei
Atesos al
atenció
centre
entitat penitenciari
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ATENCIÓ A LES PERSONES
Activ.Salut
9%

375
Atencions

Inclusió social
12%

Atenció social
33%

Inserció laboral
27%

Atenció jurídica
4%
Atenció psicològ
15%

236
Ajuts
17.398
151 lots
aliments

Transport
6%
Tràmits
10%

Habitatge
16%

Alimentació
5%
Vestimenta
2%

Salut
42%
4

Subministres
19%
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SENSIBILITZACIÓ

Dia de la Zero
Discriminació.
1 Març

Exposició " Els
Tapissos dels Noms"
del 13 al 24 de maig.
Rectorat. Udl

Dia Memorial de la
Sida. 26 de maig. IEI

Setmana europea
de la Prova. Del 21 al
30 de novembre.
Presents a 10 CAP's

Nit Vermella.
Sala Les Paul. 25 de
novembre.

Dia Mundial de Lluita
contra la sida. 1 de
5
desembre. El lema
d'enguany era:
Estigma o estima. Tu
decideixes.
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COMUNICACIÓ

Blog
antisidalleida.worpress.com
7.547 Visites
1.085 Visitants
52 Entrades

904
seguidors

22
notes de premsa
Vídeo
25 anys de l'Associació
Antisida
/antisidalleida
880
seguidors

www.antisidalleida.org
7.305 Sessions
5.731 Usuaris
14.771 Nº pàgines vistes

/sextat
53
seguidors
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25 anys de Lluita

BALANÇ ECONÒMIC 2016
Balanç
Abreujat
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BALANÇ ECONÒMIC 2016
Compte de resultats

Vies de finançament
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COL·LABORADORS
Institucions públiques

Institucions privades

Treball en xarxa
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