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Háttér Társaság a Melegekért 

Az everywhere a társadalmi 
felelősségvállalás névjegye 

Legyen ez a logó látható 
            ...mindenhol 
 
Honnan tudhatok meg többet erről? 
Lépjen kapcsolatba a helyi szervezettel, a 
szórólap hátulján található elérhetőségen. 
 
Hogyan helyezhetem el a logót? 
A logót A5-ös matricaként a falon, névjegytar-
tóként az asztalon vagy szalaghirdetésként a 
honlapján helyezheti el. 

Tudassa vendégeivel, hogy az 
Ön vállalkozása biztonságos 

és felelősségteljes 
...ezzel a logóval 

www.everywhereproject.eu 
 

Az everywhere a társadalmi 
felelősségvállalás névjegye 

Az Everywhere Program az Európai Bizottság közreműködésével jött létre 
(Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség) 

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha többet szeretne tudni 
az Everywhere Programról: 

 
 

Háttér Társaság a Melegekért 
1554 Budapest, Pf. 50. 

Tel./fax: (36)-1-329-2670 
E-mail: hatter@hatter.hu 
Honlap: www.hatter.hu 

 

Az everywhere a társadalmi 
felelősségvállalás névjegye 

Az Everywhere Program résztvevői 



AimEverywhere gives your business an opportunity to be part of European-wide action that will reduce HIV/STI amongst men who have sex with mens of        Legyen részese egy európai szintű HIV prevenciónak  
                             ....EVERYWHERE, legyen mindenhol ott ez a jel. 

www.everywhereproject.eu 
 

Az everywhere a társadalmi 
felelősségvállalás névjegye 

Az Everywhere-ről 
 
Az Everywhere Program 8 európai ország 17 
szervezetét tömörítő konzorcium: Olaszország, 
Franciaország, Lengyelország, Ciprus, Szlovénia, 
Magyarország és Spanyolország.  Az Everywhere 
Programot a Brightoni Egyetem koordinálja, 
minden résztvevője közegészségügyi, egészség-
megőrzési munkát folytat. A konzorcium tagjai 
között közegészségügyi szervezetek, 
tudományos intézetek, HIV megelőzéssel 
foglalkozó civil szervezetek és meleg 
vállalkozókat tömörítő szervezetek találhatók. 

Az Everywhere célja 
 
Az Everywhere Program célja, hogy kifejlesszen és 
megerősítsen egy olyan hatékony HIV prevenciót, 
mely Európa-szerte alkalmazható. 
Célcsoportja azok a férfiak lesznek, akik férfiakkal 
folytatnak szexuális kapcsolatot, legfőképp a meleg 
turisztikai célpontokon. 

További információkért és az 
everywhere által elismert 
helyek listájáért látogassa meg 
honlapunkat: 

Az EVERYWHERE-t 
úgy ismerik majd európai 
vendégei, mint a kiváló 
vendéglátás védjegyét 

Az EVERYWHERE lehetőséget 
biztosít vállalkozásának, hogy 
részese legyen egy Európa-szerte 
indított akciónak, mely csökkenti a 
férfiakkal szexuális kapcsolatot 
folytató férfiak között a HIV és 
egyéb nemi betegségek 
gyakoriságát 

Az EVERYWHERE  
arra bátorítja az 
Ön vendégeit, hogy legyenek 
felelősségteljesek és 
törekedjenek a biztonságra 
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