Het Vrij Veilig Team (VVT) heeft als doel:



Het doen afnemen van onveilig vrijen,
ter voorkoming van SOA’s.
Het bereiken van jongens en mannen met een
hoog risico door wisselende seksuele
contacten.

De activiteiten van het VVT zijn:


Verzorgen van folderrekjes in Eindhoven en
de regio Zuidoost Brabant.
Deelname aan het regenboogfestival en de
actieweek Take Care - Living PositHiv.
Samen met GGD verpleegkundigen op locatie
voorlichting geven (bv. Hepatitis B vaccinatie).

Durf jij veilig vrijen door te geven?

Het VVT zoekt jou !
Wij vragen:
Mannen en vrouwen.
Woonachtig in de regio.
Homo of biseksuele coming out.
Communicatieve vaardigheden.
Teamworker en open minded.
2 tot 4 uur per week in VVT investeren.

Op de homo-chatboxen.
Tijdens jongerenfestivals.
Aan jongeren in homo(vriendelijke)horeca.
In sekscinema’s en/of sauna’s.
Op banen in Zuidoost Brabant.

Wij bieden:
Training en deskundigheidsbevordering.
Een ervaren team.
Om de zes weken, op donderdagavond intervisie
en werkbegeleiding.
Een uitdagend werkgebied.
Landelijke vrijwilligersdag in Amsterdam.
Vrijwilligers- en onkostenvergoeding.
Een collectieve WA-verzekering.
Een vrijwilligerscontract.
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Contact?
Spreken één of meerdere activiteiten je aan,
neem contact op met de teambegeleider en
je wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend
gesprek.
GGD/GBV/VVT
Stadhuisplein 2
5611 EM Eindhoven
GSM: 06-14972369
E-mail: p.jacobs@eindhoven.nl

GEEF HET DOOR !
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