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Projekt se izvaja se že od  jeseni 1997, ko se je ena izmed medicinskih odprav vrnila iz
Tajsko-Burmanske meje, kjer  se je iz oči v oči srečala z grozotami, ki jih za sabo puščata HIV
in AIDS. Spomladi leta 1999 so na papirju ležale načečkane  komaj čitljive besede: "Slap,
človek, virus, pentlja,…" Odločitev je bila težka. Projekt je tekel že dve leti, a še nihče si ni  vzel
dovolj časa, da bi mu pripel prepoznavno, njegovo lastno in edinstveno ime.

  

Šele dolgotrajno obujanje vseh spominov in nekaj kavic je prineslo odločitev. "Projekt Virus,
nekaj z nekoliko medicinskega navdiha,  a vseeno dovolj enostavnega; virus kot nekaj kar naj
se razširi med mlade, jih okuži s svojo vsebino in jih zavaruje pred danes najbolj  zloglasnim
virusom, HIV" je zaključila Urša Stepišnik, predsednica DŠMS v letih 1996-1998 in prvi vodja
AIDS skupine.

  1997
    
    -  ustanovitev AIDS skupine z namenom organizirati 4. mednarodno poletno šolo STOP
AIDS   

  
  1998
    
    -  4. mednarodna šola STOP HIV/AIDS, Portorož:  100 udeležencev s celega sveta  
    -  prve delavnice varne in zdrave spolnosti na poletnih taborih: 28 delavnic  
    -  1. december – svetovni dan boja proti AIDS-u: delo na stojnicah na 6 lokacijah po Ljubljani
in 1. koncert, Prešernov trg   

  
  1999
    
    -  raziskava terena: anketa za osnovne in srednje šole: Koliko vem o HIV/AIDS?  
    -  1. slovensko šolanje prostovoljcev STOP HIV/AIDS, Kanegra  
    -  uradni začetek delavnic Projekta VIRUS: 67 delavnic z 2.000 mladostniki  
    -  2. slovensko šolanje prostovoljcev STOP HIV/AIDS, Medicinska fakulteta / Rakov Škocjan
 
    -  1. december – svetovni dan boja proti AIDS-u: delo na stojnicah na 6 lokacijah in 2.
koncert STOP AIDS, Kongresni trg   

  
  2000
    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti: 136 delavnic z 3.800 mladimi  
    -  3. slovensko šolanje prostovoljcev STOP HIV/AIDS, Medicinska fakulteta / Rakov Škocjan
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    -  1. december – svetovni dan boja proti AIDS-u: delo na 13 stojnicah po Ljubljani in izvedba
3. koncerta STOP AIDS, Kongresni trg   

  
  2001
    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti: 174 delavnic s 4.500 mladostniki  
    -  4. slovensko šolanje prostovoljcev STOP HIV/AIDS, Medicinska fakulteta / Kranjska Gora 

    -  1. december – svetovni dan boja proti AIDS-u: dvodnevna vseslovenska akcija po 18
slovenskih mestih in organizacija 4. koncerta STOP AIDS na Kongresnem trgu v Ljubljani  

  
  2002
    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti: 150 delavnic s 4.000 mladostniki  
    -  5. slovensko šolanje prostovoljcev STOP HIV/AIDS, Medicinska fakulteta / Kranjska gora  
    -  1. december – svetovni dan boja proti AIDS-u: številne stojnice širom Slovenije  
    -  1. predpoletna akcija   

  
  2003
    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti  
    -  6.  slovensko šolanje STOP HIV/AIDS  
    -  1. december, svetovni dan boja proti AIDS-u: 35 mest, 300 prostovoljcev, izobraževanje
za 100 prostovoljcev, 80.000 letakov, 80.000 kondomov, plakati, kartice, brezplačna predstava
filma, mediji...)   
    -  2. predpoletna akcija  
    -  nova internetna stran  

  
  2004
    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti  
    -  1. december, svetovni dan boja proti AIDS-u  
    -  sedmo slovensko šolanje STOP HIV/AIDS  

  
  2005
    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti  
    -  1. december, svetovni dan boja proti AIDS-u  
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    -  osmo slovensko šolanje STOP HIV/AIDS  

  
  2006
    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti  
    -  1. december, svetovni dan boja proti AIDS-u  
    -  deveto slovensko šolanje STOP HIV/AIDS  

  
  2007
    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti  
    -  1. december, svetovni dan boja proti AIDS-u  
    -  10. slovensko šolanje STOP HIV/AIDS  

  
  

2008

    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti  
    -  1. december, svetovni dan boja proti AIDS-u  
    -  11. slovensko šolanje STOP HIV/AIDS  
    -  nova internetna stran  
    -  nova internetna stran drugič ;)  

  

  

2009

    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti   
    -  1. december, svetovni dan boja proti aidsu   
    -  12. šolanje prostovoljcev STOP HIV/AIDS  
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2010

    
    -  delavnice varne in zdrave spolnosti   
    -  1. december, svetovni dan boja proti aidsu  
    -  13. šolanje prostovoljcev - Let's Talk About Sex  
    -  promocija varne in zdrave spolnosti na javnih prireditvah  
    -  predavanja za študente  
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