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Приложение № 2 към т. 3.2 
 

ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, 
ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ  

 
ПРОГРАМА „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 

 
 

КОМПОНЕНТ 9 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с 
мъже (МСМ), чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни 

интервенции” 
 

Основни параметри за работа на неправителствени организации: 
 

1. Поддържане на екип за работа на терен, целяща промяна в знанията и поведението на  
мъжете, които правят секс с мъже /МСМ/, на територията на град 
София/Благоевград и околните градове по посока на избягване на рисковете от 
заразяване със сексуално-предавани инфекции и ХИВ 

� Промоция на здраве и здравословен начин на живот сред целевата група на 
територията на града и околни градове   

� Предоставяне на консултиране/обучение в безопасни сексуални практики  
� Разпространение на материали за безопасен секс (презервативи и лубриканти) 
� Разпространение на здравно-образователни материали 
� Мотивиране, насочване и придружаване до КАБКИС/ММК за консултиране и 

изследване за ХИВ и СПИ 
� Насочване към и придружаване до социални и здравни служби, съответни на 

заявените нужди 
� Осъществяване на проучвания, свързани с целите на Програмата, сред целевата 

група 
� Достигане до максимален процент от различните подгрупи в най-висок риск от 

заразяване с ХИВ и СПИ сред целевата група в града/региона 
� Регулярни проучвания, свързани с промените, настъпващи сред целевата група 

/нови терени, практики, потребности и др./ 
� Участие в организирането и провеждането на АНТИСПИН кампании в 

общността 
� Работа по случай с представители на групите в най-висок риск - 

психологическа и социална подкрепа 
� Осигуряване на условия за разкриване и работа на Здравно-образователен  

център за работа с МСМ - клиенти на Програмата 
� Осигуряване на условия и провеждане на обучителна тренингова работа с 

представители на общността за промяна на нагласи, знания и поведение по 
отношение намаляване на риска от заразяване с ХИВ и СПИ 

� Регулярно и съобразено с изискванията отчитане на работата на терен 
� Предоставяне на техническа и логистична подкрепа на екипа за работа на 

терен 
� Осигуряване на работно пространство на пълен работен ден на координатора 

на местния екип 
� Организиране и провеждане на ежеседмични срещи на екипа 

 
 

2. Осигуряване на професионална и регулярна (четири часа в месеца) супервизия на 
екипа за работа с МСМ. 


