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Partnerzy Fundacji

Konferencja: Zakażenia HCV na Mazowszu. Skala problemu i
przeciwdziałanie. Program profilaktyczny dla samorządów.
Fundacja Edukacji Społecznej była
współorganizatorem konferencji pt:
Zakażenia HCV na Mazowszu. Skala
problemu i przeciwdziałanie. Program
profilaktyczny dla samorządów, która odbyła
się w dniu 13.09.2012 r. w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim. Patronat honorowy nad imprezą objął Pan Jacek
Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki. Konferencja miała na celu
zachęcenie osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną jednostek
samorządowych województwa mazowieckiego do podejmowania działn
prewencyjnych w zakresie zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C
(HCV).

Linki
[Czytaj więcej...]
1%- Wesprzyj nas
Program SHE daje siłę kobietom zakażonym HIV
SHE - Strong, HIV Positive, Empowered
Women (silne, HIV-dodatnie, świadome
swoich praw kobiety) to europejski projekt
edukacyjny skierowanego do kobiet
żyjących z HIV, z którego skorzystać mogą
także seropozytywne kobiety w Polsce.
Program został opracowany przez kobiety żyjące z HIV przy wsparciu
międzynarodowej grupy ekspertów z organizacji pozarządowych i
specjalistów w leczeniu zakażenia HIV. Program opiera się na
wzajemnej pomocy, a jego zasadniczym celem jest zapewnienie
kobietom seropozytywnym koniecznego wsparcia psychologicznego
oraz przekazanie wiedzy na temat opieki medycznej. Program SHE
powstał przy wsparciu Bristol-Myers Squibb, a za jego realizację w
Polsce odpowiada Fundacja Edukacji Społecznej. Patronat nad akcją
objęło Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.
[Czytaj więcej...]

Spotkania edukacyjne dla osób zakażonych HCV i ich bliskich
Fundacja Edukacji Społecznej w lipcu 2012
r. zorganozowała bezpłatne spotkania
edukacyjne "Nie daj się HCV" dla
pacjentów z HCV i ich rodziny/bliskich. W
czasie spotkań uczestnicy wzięli udział w
warsztatach prowadzonych przez lekarza chorób zakaźnych oraz
psychologa.
[Czytaj więcej...]

Fundacja jest partnerem strony www.leczhiv.pl
upload/banner_krsm_v1.gif

Kluczem do powstrzymania epidemii HIV w
Polsce jest edukacja. I właśnie edukacji ma
służyć nowa strona internetowa www.leczhiv.pl – jedno z nielicznych
miejsc w polskim Internecie stworzone z myślą wyłącznie o osobach
zakażonych HIV. Patronat nad stroną objęła Fundacja Edukacji
Społecznej.
[Czytaj więcej...]

Bezpieczna Jesień Życia na Ursynowie
Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Pan Piotr
Guział i Fundacja Edukacji Społecznej zapraszają
wszystkich chętnych Seniorów z Dzielnicy Ursynów do
wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych
w ramach projektu „Bezpieczna Jesień Życia na
Ursynowie”.
[Czytaj więcej...]

Centrum Wsparcia i Pozytywnej Integracji dla osób żyjących z HIV i
ich bliskich
Fundacja Edukacji Społeczne zaprasza do
Centrum Wsparcia i Pozytywnej Integracji
osoby żyjące z HIV, ich rodziny i bliskich.
W ramach Centrum działającego w Warszawie,
od maja do końca września 2012 r. odbywać się
będą bezpłatne konsultacje i warsztaty.
[Czytaj więcej...]

Bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV i HCV

Fundacja Edukacji Społecznej prowadzi w Warszawie dwa
Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne, wykonujące bezpłatne i
anonimowe testy w kierunku HIV i HCV wraz
z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście.
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