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તારશી પુનરૂત્પાદન અને લૈંગિકતાના આરોગ્યના મુદ્દાઓ વિષે બોલવુ. તારશી એમ માને છે કે બધા લોકોને સારી રીતે લૈંગિક સંભોગો સાથે
રહેવાનો અધિકાર છે અને તેમના આત્માની પુષ્ટીની સુખદ કામુકતા અને લોકોના જીવનમાં એક માટે તેમના લૈંગિક સબંધો આગળ વધારવા
અને પુનરૂત્પાદન કરવાની પસંદગી કરી લોકોની જીંદગીમાં જે શ્રેષ્ઠતા, સ્વતંત્રતાની બીક, રોગના ચેપ અને પુનરૂત્પાદન અને
લૈંગિક સ્વાસ્થયના સવાલો સાથે જીંદગીનો આનંદ લ્યે છે.
તારશી એક પત્રકમાં નોંધેલી સ્વંયસેવી છે જે નવી દિલ્હીમાં સ્થાપિત છે અને લૈંગિકતા, લૈંગિક અને પુનરૂત્પાદનના
સ્વાસ્થયની helpline ૧૯૯૬થી ચલાવે છે. આ helpline પરામર્શ, જાણકારી અને વૈદ્યકીય તજ્ઞને માટે તૈયારી કરે છે. આ
helpline તેમનો સંપર્ક સાધવાવાળાની વાતો ખાનગી રાખે છે અને તેઓનુ નામ પણ જાહેર કરતા નથી. helpline અસ્થાયી રીતે સેવાની
બહાર છે અને જ્યારે તે શરૂ થશે ત્યારે અમે તમને જણાવશુ, એટલે "આ સ્થાન ઉપર ધ્યાન રાખો."
તારશી કામુકતાના લૈંગિક સ્વાસ્થયના અને તેના અધિકારોના મુદ્દાઓ ઉપર તાલિમ આપે છે અને જાતજાતના પ્રેક્ષકોને, જુવાનોથી
લઈને સ્વંયસેવીના ખેલાડીઓને પણ તાલિમ આપીને સ્થાપિત કરે છે. તારશી એક સળગતી વસ્તુ રોકવા માટે પણ તાલિમ આપે છે અને
helpline અને પરામર્શની કૌશલતા કેવી રીતે ચાલુ કરીને ૨૦૦૨થી તારશી પણ પ્રશિક્ષણ માટે સુવિધા કરે છે અને અક્ષમતા અને
લૈંગિકતાના મુદ્દાઓ ઉપર કાર્યશાળા ચલાવે છે.
કારણકે કામુકતા ઉપર લૈખીક જાણકારી બહુ વસ્તુલક્ષી અને ચમકાવનારી છે, એટલે તારશી તેના વચ્ચેનુ અંતર ઓછુ કરવા પ્રકાશન
જે સરળ છે અને વાચવા માટે સ્વસ્થ છે તેને વિકસિત કરે છે. તારશી એક સામાયિક, ઘણા હેવાલો અને કાગળો (ઘણી વિવિધ બાબતો ઉપર)
લૈંગિક શિક્ષણ અને તાલિમના પ્રસાધનો ઉપર ચોપડીઓ છપાવીને જાહેરમાં મુકે છે. ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં છપાવીને જે જુદીજુદી
જાતના પ્રેક્ષકો માટે છે, જેમાં જુવાનો, પુખ્ત વયના અને વ્યવસાય કરનાર ધંધાદારી ખેલાડીઓ છે જેઓ આરોગ્ય, શિક્ષણ, લિંગ
અને અધિકારોના ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે. કેટલાક તારશીના પ્રકાશનો ભારતીય પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરેલા છે અને ખમેર અને
વિયેટનામમાં પણ.
તારશી સાર્વજનિક જાગરૂકતા અને શૈક્ષણિક પહેલવૃત્તિમાં ભાગ લેવામાં માને છે અને વકીલાત પહેલમાં પણ પ્રોદ્યોગિક આધાર
આપે છે. તારશી વકીલાતી જુંબેશ અને સંયોગો જેવા કે ’૩૭૭ના અવાજો સામે’ અને કામુકતાના શિક્ષણ ઉપર જુંબેશો, પ્રક્રિયા અધિક
વગેરેનો એક ભાગ છે. ૨૦૦૩થી તારશી દક્ષિણ અને દક્ષિણ પુર્વ એશિયાના કામકુતાને મદદના કેન્દ્ર ઉપર યજમાન બને છે.
તારશી એ વેબસાઈટના માધ્યમથી લૈંગિકતા ઉપર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (FAQ)નો વિભાગ, બીજી સંસ્થાઓ ઉપર જાણકારી અને
દક્ષિણ અને દક્ષિણ પુર્વ એશિયાના પ્રાંતોના નેટવર્ક ઉપર લૈંગિકતા અને આખા ભારતમાં વિવિધ helpline જુદાજુદા વિષયો
ઉપર જેવા કે માનસિક સ્વાસ્થય, આત્મહત્યા ઉપર રોકથામ, લૈંગિક અને પુનરૂત્પાદનનુ આરોગ્ય વગેરે ઉપર વ્યાપક ઉપાયો
બતાવે છે.

1/1

