Мащабна антиспин кампания във Видин за

1 декември
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Във връзка с 1-ви декември - Световния ден за борба със СПИН във Видин се
организира мащабна кампания, в която ще участват институции, спортни организации и
ученици от видинските училища. Мотото на тазгодишната кампания е „Презерватирай
се!”. Активно участие в кампанията ще окажат момчетата от БК”Видабаскет”, които
заедно с доброволци от Общинския младежки съвет по наркотичните вещества и
Младежкия червен кръст, членове на Младежкия парламент и Центъра за обществена
подкрепа, в деня на проявата ще поставят червената панделка- символ за
съпричастност на граждани, служителите от общинска и областна администрации.
Доброволците ще са на възлови места в централната част на града и ще раздават
презервативи, флаери и други информационни материали.
Кулминацията на проявите на 1-ви декември ще бъде в спортна зала „Фестивална”,
където от 18.00 часа ще започне най-голямата атракция на тази мащабна проява, а
именно петото юбилейно издание на „Мача на звездите” между „СЕВЕРА” и „ЮГА”. По
създадената вече традиция, на териториално разделение между училищата от Видин
ще се сформират два отбора от най-добрите ученици, които играят помежду си в
демонстративна баскетболна среща. Учебните заведения символично са разделени на
север и на юг от историческия музей. По време на надпреварите ще се организират
игри с публиката, като най-интересната ще е за постигнат „кош” от централната линия с
награда 100 лв.
Доброволци на младежките организации ще раздават червената панделка- символ на
съпричастност, стикери и над 3000 презервативи по време на кампанията в зала
„Фестивална”, която по традиция ще бъде открита от инж. Румен Видов- кмет на
община Видин. Дейностите и инициативите на кампанията се координират от Местния
офис на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Община Видин и се
подпомагат от Община Видин, БК”Видабаскет”, Младежки
информационно-консултативен център и Видинска Света Митрополия.
Фолклорна студия при ансамбъл „Дунав” с ръководител Ерик Петров ще даде началото
на вечерната кампания в зала „Фестивална”, а в паузите на „звездния мач” участие ще
вземат младежите от клуба по улични танци „Slide Back Crew”.
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