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 8 „Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН
чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа”
Основни параметри за работа на неправителствени организации:

1. Работата на неправителствената организация е насочена към подпомогане на хора,
живеещи с ХИВ/ СПИН (ХЖХС) и техните близки – семейства, приятели, партньори,
деца на инфектирани родители.
Дейността на организацията включва подпомагане на ХЖХС за преодоляване на
възникнали затруднения от психологично, социално и здравно естество: подпомагане
спазването на режима на лечение, осигуряване на социално посредничество, правна
консултация и информация; формиране и подкрепа на група за самопомощ:


Проучване на нуждите на хората живеещи с ХЖХС и техните близки - изготвяне на
«Оценка на клиента».



Изготвяне на индивидуален план за услугите на клиента - «План за услугите».



Консултиране на ХИВ позитивните лица и техните близки за справяне със
затрудненията от психологическо естество, свързани с узнаването на диагноза ХИВ и
произтичащото от това кризисно състояние.



Провеждане на обучения за знания, справяне с инфекцията и подготовка за АРТ.



Консултиране на контактните и мотивиране за изследване за ХИВ.



Осигуряване на социално посредничество за решаване на проблемите на ХЖХС като
посредничество при трудоустрояване пред ТЕЛК и пенсиониране. Улесняване на
достъпа до здравни и социални заведения на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.



Осигуряване на юридическа консултация.



Изработване и разпространение на информационни материали, предназначени за
ХЖХС.



Формиране на мрежа за самопомощ, в която участниците да придобиват умения да
живеят с ХИВ/СПИН, без да навреждат на себе си и на партньорите си и в която да
намират емоционална подкрепа и усещане за общност.

 Оказване на консултативна и логистична подкрепа на групата.
 Организиране на културни и социални дейности на групата (кино, театър, концерт и
туристически излет).
2. Обучение на ХИВ положителни лица в умение да консултират новооткрити пациенти.
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