
I jornada atenció bio-psico-social 

FLUSIP 

Els nens i adolescents infectats pel VIH a la nostra societat. 

Implicacions pels cuidadors i educadors. 



Entitat creada a l’any 1995 amb la donació dels pares de la Lucia , una nena que va viure infectada pel 

VIH,  i va morir als  8 anys. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Programa Ajuda 

Programa  

Lúdic  educatiu 

Programa  

Per a la familia 

                      Programa de voluntariat 

                       Programa de divulgació: 

Web    Tallers   Còmics 

Contes   Seminaris 

CD’s     Jornades 

 

Programa assistencial 

per a menors infectats 

i  afectats pel VIH. 

De 0 a 14 anys 

 

 

 

De0 a 15 años 

     Poblacions infantils 

     Poblacions  en General 

     Professionals 

     Famílies 

Programa JOVES per a 

adolescents i  joves 

infectats i afectats pel 

VIH. 

De 15 a 25 anys 

         Suport i orientació  

profesionales 



Programa AJUDA 

• 1. Programa de suport assistencial bio-psico-social, 
dirigit a menors infectats-des / afectats-des pel 
VIH/SIDA. 

• 2. Programa JOVES: de capacitació i empowerment per 
a adolescents i joves infectats/afectats pel VIH+. 

• 3. Programa d'atenció a la família. 

• 4. Programa lúdic-educatiu. 

• 5. Suport i orientació a professionals implicats en 
l'atenció de menors ( educadors , mestres, cases 
acollida …) 

• 6. Programa de suport i orientació a famílies, adoptives-
acollidores d’infants amb infecció pel VIH. 
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Programa divulgatiu 

• L'elaboració de materials de suport comunicatiu i informatiu per a la 
prevenció i la divulgació del coneixement del VIH i per a facilitar el 
seu procés de comprensió: llibres, contes (Els contes de Lucia), CD’s, 
còmics, dossiers, pàgines Web, materials educatius, etc, 

  

 Adreçats a diferents grups de població (infantil, joves, adults, 
famílies, infectats o afectats, no afectats i professionals implicats en 
l'atenció a la infecció per VIH).  

 

• El desenvolupament d'activitats de formació: 

• Jornades  anuals adreçades  a professionals. 

• Jornada anual adreçada  a voluntaris de la FLUSIP. 

• Tallers i seminaris per a docents, en escoles i IES. 

• Tallers i seminaris per a professionals de cases d'acollida de menors. 

• Tallers i seminaris en AMPAS. 

• Tallers i seminaris per a menors, adolescents i joves. 

 





• www.fundacionlucia.org 



Programa de voluntariat 


