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L’entitat

La missió
Treballar en la capacitació de les persones per promoure la salut sexual i la gestió dels riscos biològics relacionats, 
com el VIH/sida i altres ITS i els embarassos no planificats, en un marc de respecte als drets sexuals i reproductius.

Els nostres punts forts
Equip professional interdisciplinar format per professionals del món de l’antropologia, 
el periodisme, la documentació, la biologia,  la sociologia, el treball social i l’educació social.
Única biblioteca especialitzada en VIH/sida a tot l’Estat espanyol amb un fons de més de 39.000 documents.
Entitat referent en l’àmbit de la promoció de la salut sexual entre els/les joves i la capacitació davant els ris-
cos relacionals, així com el seu entorn educatiu. Referents pel seu bagatge des del 1996, per l’enfocament 
positiu de la sexualitat i per la cerca permanent de millora i validació empírica de les intervencions.
Eina de suport per a administracions, professionals, estudiants i entitats socials que treballen en el camp de la salut sexual.

SIDA STUDI és una entitat sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública i creada l’any 1987



Pla estratègic

 Treballar per garantir la viabilitat ecònomica de l’entitat       Millorar la gestió de l’entitat 

 Oferir serveis de valor afegit                 Contribuir a una transformació                

                 social 
 

SIDA STUDI treballa des de l’any 2006 mitjançant l’elaboració de plans estratègics triennals.
En l’actualitat està vigent el Pla 2012-2014 amb aquests objectius:

Línies d’actuació

Informació               Sensibilització
Educació                     Formació 

Tots els projectes desenvolupats per SIDA STUDI pretenen promoure la salut sexual i la capacitació de les per-
sones davant els riscos biòlogics relacionats treballant des de 4 línies d’actuació 

http://www.sidastudi.org/resources/doc/130508-plaestrategic-6220067436281973475.pdf


Projectes

Centre de Documentació i Recursos Pedagògics en VIH/sida i la seva especialització en l’àmbit d’Hispanoamèrica
Desenvolupament del fons documental inicial per a la creació d’un Centre de Documentació i Recursos Pedagògics 
en Salut Sexual
Publicacions digitals orientades a la difusió del fons documental: Butlletins de novetats trimestral; seleccions 
temàtiques (Monogràfics); destacats setmanals i recomanacions quinzenals
Servei de Consultes Anònimes Personalitzades sobre VIH/sida

Sensibilització
Projecte Nits+Segures / Bars&Prevenció de promoció de material preventiu en espais d’oci juvenil amb una nova 
edició del producte Kit del Plaer 
Tallers de sensibilització adreçats a joves 
Dinamització de l’exposició Treu-li suc a la sexualitat 
Tallers de sensibilització adreçats a pares i mares sobre com parlar de salut sexual als seus fills/es
Projecte VIH sobre rodes exposició itinerant de cartells sobre VIH/sida

Informació

Segons línies d’actuació

http://www.sidastudi.org/ca/catalogo
http://www.sidastudi.org/ca/monograficos/boletin-totsida/monografico/140102-boletin-de-noved
http://www.sidastudi.org/es/monograficos
http://www.sidastudi.org/es/preguntas
http://www.sidastudi.org/es/preservativo
http://www.sidastudi.org/es/info/bares-prevencion
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4596ba5645c?search=simple&text=suc+sexualitat
http://www.sidastudi.org/es/carteles


Projectes 
Educació
Accions Educatives de promoció de la salut sexual adreçades a joves dins l’àmbit escolar i en els centres de 
justícia juvenil  

Formació
Formacions de formadors/es adreçades a professionals que treballen amb joves 
Servei d’assessorament a  professionals i estudiants 
Oferiment online de dinàmiques i materials audiovisuals per treballar la salut sexual
Participació en el projecte europeu Quality Action: Improving HIV Prevention in Europe com a partner espanyol

Segons línies d’actuació

http://www.sidastudi.org/es/talleres-prevencion
http://www.sidastudi.org/es/talleres-formadores
http://www.sidastudi.org/es/asesoramiento
http://www.sidastudi.org/es/galerias/documentos-apoyo
http://www.sidastudi.org/es/info/materiales_audiovisuales
http://www.qualityaction.eu


Resultats en informació

39.310
Registres existents

 al fons documental 

52%
Del fons digitalitzat

2.335
Nous registres 

incorporats en el fons 
documental

3.387
Visites a la secció 

preguntes més freqüents

594
Demandes directes 

ateses

62.554
Registres 

consultats

2013



Resultats en sensibilització

40.139
Unitats de material
 preventiu distribuït 

1.027
Joves assistents a les 

Accions de sensibilització

77
Entitats juvenils ateses

20.000
Kits del Plaer editats

130
Mares i pares han rebut 

tallers específics

1.650
Persones han visitat les 

exposicions 
Vih sobre rodes

2013



Resultats en educació

497
Joves atesos 

10
Centres atesos

22
Accions educatives

 realitzades

98%
dels/les joves va valorar 

positivament la 
intervenció

2013



Resultats en formació

1.936
Visites a la secció 

dinàmiques i materials 
audiovisuals

11
Formacions realitzades

50
Professionals atesos en 

formacions i 
assesoraments

2013



Resum resultats

164.863
Visites a les pàgines 

web

3.354
Persones assistents a 

accions educatives, de 
sensibilitzacio o de 

formació

3.841
Persones ateses 

directament des dels 
serveis d’informació

34.945
Reproduccions a 

Youtube

1.965
Seguidors/es a les 

xarxes socials

2013



El Treball en xarxa
SIDA STUDI canalitza el seu treball d’incidència política i sensibilització 
comunitària a través de les següents plataformes d’entitats:

Comitè 1r Desembre – Plataforma Unitària ONG-SIDA de Catalunya

Alianza de Plataformas VIH/sida del Estado español

REDVIH – Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español

CESIDA – Coordinadora Estatal de VIH/sida

Federació Catalana del Voluntariat Social

Acord Ciutadà per a una Barcelona inclusiva

http://www.comite1desembre.org
www.cesida.org/<200E>
http://www.voluntaris.cat
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/


Finançadors 
L’any 2013 per 2n any consecutiu s’ha fet pública una auditoria de comptes de l’exercici 
2012 realitzada per SJ Consultors

El finançament obtingut al llarg d’aquest 2013 prové de les següents fonts:
Fons públics europeus

Unió Europea
Fons públics estatals 

Convocatoria IRPF 2012
Plan Nacional del Sida (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

Fons públics autonòmics 
Programa per a la Prevenció i Assistència de la SIDA (Departament de Salut)
ICASS i Direcció General de Joventut (Departament de Benestar i Família)

Fons públics provincials i locals 
Diputació de Barcelona (Àrea de Salut Pública i Consum i Àrea d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social) 
Ajuntament de Barcelona i Districte de Ciutat Vella i Sant Martí (Ajuntament de Barcelona)

Fons privats 
Obra Social “La Caixa” 
Positive Action

http://www.sidastudi.org/resources/doc/130731-comptes-8973945108284542427.pdf
www.msssi.gob.es/sida<200E>
http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6950
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=9f26247beb0a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/
www.diba.cat
www.bcn.cat/
https://obrasocial.lacaixa.es
http://www.qualityaction.eu

