Sociálne a kultúrne združenie
študentov a mladých ľudí
homosexuálne a bisexuálne
orientovaných

HABIO

December ´98 – Január ´99
Akcie

3. 12. 1998

Diskusný večer

(štvrtok)

Téma: Partnerské vzťahy osôb rovnakého pohlavia.

6. 12. 1998

Mikulášsky pochod s prekvapením

(nedeľa)

Zraz o 11:00 pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí.

13. 12. 1998

Vychádzka do Malých Karpát

(nedeľa)

Zraz 13:00 pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí.

17. 12. 1998

Diskusný večer

(štvrtok)

20. 12. 1998

Vychádzka do Malých Karpát

(nedeľa)

Zraz 13:00 pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí.

28. 12. 1998 - 1. 1. 1999 Silvester na horách
bližšie informácie na adrese združenia HaBiO, príp.priamo na našich akciách

7. 1. 1999

Diskusný večer

(štvrtok)

10. 1. 1999
(nedeľa)

Novoročný výlet do zimnej prírody
Zraz 11:00 pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí.

14. 1. 1999

Kultúrno-umelecký večer

(štvrtok)

Literatúra / hudba / filmové alebo divadelné predstavenie.

21. 1. 1999

Diskusný večer

(štvrtok)

31. 1. 1999

Výlet - vychádzka do Malých Karpát

(nedeľa)

Zraz 11:00 pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí.

Každý utorok Stretávka pri pive

V pube Rozmarín na Vysokej ulici po 19:30. Stretávame sa, aby sme si
pokecali s kamarátmi, vypili pivo či iný mok...

Niečo o nás

Sme skupina veselých (čiže gay) mladých
ľudí, prevažne VŠ študenti. Väčšina z nás je z
Bratislavy alebo v tomto meste študuje.
Pravidelne sa stretávame pri rôznych
príležitostiach, aby sme sa lepšie spoznali,
rozprávali sa spoločne o veciach, ktoré nás
zaujímajú a možno aj trápia, pomohli iným
mladým ľuďom, ktorí práve prechádzajú
obdobím coming outu a hľadajú sami seba
ako aj rovnako orientovaných rovesníkov.
Ako všetci mladí ľudia sa aj my sa radi
zabávame, chodíme spolu do kina, divadla či
na diskotéku, túlame sa po prírode, organizujeme rôzne kultúrno-spoločenské akcie,
nadväzujeme kontakty s inými podobne
zameranými skupinami mladých ľudí na
Slovensku i v zahraničí.

O našich plánoch

Snažíme sa na tomto zaspatom a
konzervatívnom Slovensku vybudovať pre
našu minoritu sociálno-kultúrne centrum
ktorého hlavnou náplňou bude:
 prevencia HIV / AIDS,
 spoločensko-kultúrne akcie (diskusné,
filmové a literárno -hudobné večery),
 turistické podujatia (výlety a tábory),
 medzinárodné výmeny mládeže,
 vlastná klubová knižnica,
 osvetová mediálna kampaň vrátane
vydávania vlastného časopisu

Hľadáme ...

... mladých ľudí - dobrovoľníkov, ktorí nám
pomôžu realizovať naše predstavy a ciele či
už ako spoluorganizátori jednotlivých akcií,
redaktori, grafici, návrhári internetových
webovských stránok. a pod.

Diskusné večery sa konajú každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci.

Stretávame sa o 18:00 v podchode na Hodžovom (Mierovom) námestí (pri
kancelárii Prvej stavebnej sporiteľne). Odtiaľ sa presunieme do útulnejších
priestorov.

Linka dôvery:

V pondelok 18:00 – 20:00 a vo štvrtok 18:00 – 21:00 na čísle

07 / 6541 2441

alebo kedykoľvek e-mailom: habio@hotmail.com

Kontakt na nás

Písomný: Občianske združenie HaBiO

Gessayova 12
851 03 Bratislava
Telefón: 07 / 6541 2441

E–mail: habio@yahoo.com
WWW: http://people.pubnet.sk/HaBiO

