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Kaj je ROBERT? 

 

VIZIJA 

POSLANSTVO 

VREDNOTE 

KLJUČNE SPOSOBNOSTI 

CILJI 

ZGODOVINA 

 

ROBERT je  nevladna, neprofitna, humanitarna inštitucija,  ki se aktivno udejstvuje na 

področju preventive aidsa in zdravja. Je odgovor na zaskrbljujočo širjenje aidsa v Sloveniji. 

Aidsa, ki nas ogroža! Aidsa proti kateremu se ni mogoče cepiti. Aidsa, ki se mu lahko izognemo 

s preventivo in zavestnim odnosom do lastnega zdravja in zdravja ljudi okoli nas!   

ROBERT kot informativna točka za vse zainteresirane javnosti bo med  drugim imel 

INFORMACIJE; v ta namen bo na voljo bogata knjižnica in gradivo bo mogoče prekopirati in 

odnesti s seboj, imel bo forum in ponujal bo elektronsko svetovalnico in imel bo človeka, ki bo 

poslušal, se pogovarjal, svetoval ali usmeril naprej – na pravi naslov! ROBERT bo vseboval in 

ponujal vse, kar človek potrebuje, če ga, bog ne daj, doleti kruta usoda! 

 

ROBERT bo v svojih prostorih prirejal različne dogodke: od okroglih miz, predavanj, 

seminarjev, srečanj vseh vrst… gostil bo domače in tuje strokovnjake… prirejal srečanja in 

promoviral svojo dejavnost ter nagovarjal k strpnosti, toleranci, posluhu za sočloveka! 
 

1. VIZIJA 
 

ROBERT je CENTRALNA TOČKA ZA PREVENTIVO AIDSA!                                                   

 
2. POSLANSTVO 

 

OSVEŠČANJE IN OZAVEŠČANJE LJUDI O AIDSU!    

 
3. VREDNOTE 

 

DOSTOJANSTVO                                VARNOST                                               ZAUPANJE 

 
 

4. KLJUČNE SPOSOBNOSTI 
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 MREŽENJE NOSILCEV PREVENTIVNIH INFORMACIJ O AIDSU 

 RAZVOJ MEDNARODNEGA DIALOGA NA PODROČJU PREVENTIVE 

 IMPLEMENTACIJA PROJEKTOV NA TERENU 

 UMEŠČANJE INOVATIVNIH PROGRAMOV VEZANIH NA POTREBE OKOLJA 

 PRENOS VRHUNSKEGA ZNANJA V PRAKSO 
 

 

5. CILJI 

 

KRATKOROČNI CILJI: 

1./ ponuditi informacijsko-svetovalno in varno oazo za človeka, v stiski, ki jo prinašata HIV in 

aids, pri čemer je seveda HIV – virus in aids – bolezen!  

2./ In naš cilj je še večja osveščenost ljudi; od otrok, mladostnikov do odraslih in starejših. 

3./ In seveda je naš cilj zmanjšanje števila okužb. 

 
DOLGOROČNI CILJI (do 2020) 

- zajezitev novih okužb 

- zmanjševanje vplivov okužbe na bolnika, posameznike in  njihove najbližje 
 

6. ZGODOVINA 

 
Robert – Center za preventivo aidsa je hčerinska organizacija Aids fondacije Robert, 

ustanovljene leta 1995, ki je s svojim delom v preteklosti  prispevala k relativno nizkemu številu 

okuženih in obolelih v Sloveniji. Nekaj vidnih uspehov: 

- Nasvetnik za okužene in obolele, ki ga prejme vsakdo z diagnozo HIV+ (aids) 

- Dokumentarni film Živeti z aidsom 

- Različne publikacije, brošure in informacijski material   

- Svetovanja, tudi anonimna svetovanja po telefonu, predavanja,… 

- Različni programi za najbolj ranljive skupine, kot so mladi, zaporniki, prostitutke,… 

 

 

 

 

ROBERT se financira v glavnem iz sponzorskih in donatorsksih finančnih prispevkov. 

Potrebujemo pomoč ljudi! Zato vas prosimo, da v kolikor lahko prispevate tudi vi, da to 

storite!  
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