
Civilek a megbélyegzés ellen –
HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb 

csoportok körében
Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap

Támogatás összege: 67555 €
Önrész összege: 7532 €



Rövid távú célok:

HIV/AIDS területen tapasztalható krízisállapotot
felszámolja (növekvő fertőzöttség, csökkenő
szűrésszám, el nem ért célcsoportok kiszorulása a
prevencióból) és a negatív tendenciákat visszafordítsa.



Hosszú távú célok:

A projekt hosszú távú célja, hogy az állami
szolgáltatások elérhetőek, adekvátak, rugalmasak
legyenek és a legsérülékenyebb társadalmi csoportok
igényeit figyelembe vegyék.



A projekt célcsoportjai:

Debrecen, Győr, Szeged Pécs, Miskolc és

vonzáskörzetükben élő

• szexmunkások

• LMBT emberek 

• drogfogyasztók



Közvetett célcsoport:

A projekt közvetett célcsoportja a magyarországi lmbt
közösség tagjai, szexmunkások és szerhasználók
közössége, akik között az egészségtudatosabb
magatartás kialakításához, valamint a civil kurázsi
erősödéséhez járulnak hozzá.
A közvetett célcsoport tagjai közé tartoznak az ország
ANTSZ szűrőállomásai és a HIV/AIDS szűrésben szintén
fontos szerepet játszó BNG (Bőr és Nemibeteg
Gondozók) hálózatai, amelyek hatékonyabb
működéséhez járulnak hozzá.



Counselling és (kereszt)érzékenyítő tréning:

Elsajátítanak egy korszerű HIV/STD tanácsadást, mely 
az OEK képzési tematikáját követi.

A résztvevők élményközpontú és tolerancia-erősítő 
gyakorlatok által érzékenyebbé válnak a társadalmi 
kirekesztés áldozatainak problémáival szemben.



ANTSZ és helyi civilek közös szűrése:

A szűréseken együttműködnek a helyi ANTSZ-ek es civil 
peer segítők es AATSZ munkatársai.

A szűréseket a helyi civilek reklámozzák a célcsoportok 
körében, akik ártalomcsökkentő eszközöket kapnak a 
szűréskor.

Peer-tanácsadók is részt vesznek a tevékenységben.



Mobil szűrések a nehezen elérhető célcsoportok 
körében:
A HIV-szűrések fontosságára kívánjuk felhívni a
célcsoportok tagjainak figyelmét a mobil
kampányszűrésekkel.

A kampányszűrésekkel 1,5 havonta jutunk el egy-egy
városba és tízórányi időtartamban végzik a szűréseket,
városonként 2-3 színtéren – köztük lehetőség szerint
szórakozóhelyen.



Szupervízió és esetmegbeszélés:

12 hónapon keresztül havi egy alkalommal 2 óra 
szupervíziót tartanak.

Szupervíziót és esetmegbeszélést szervezünk
szakemberek vezetésével a HIV/AIDS-tanácsadásban
résztvevők (helyi civil peer-segítők, ANTSZ munkatársai)
számára, hogy a tapasztalati tanulás folyamatában
megértsék elakadásaikat, nehézségeiket a tanácsadó
munka folyamatával kapcsolatban.



Utánkövető tréning:

2-napos tréninget tartunk a szűrések és hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás tapasztalatainak az
átbeszélésére.

A megerősítésekkel és korrekciós élmények nyújtásával
próbáljuk a tanácsadói munka fejlesztését elérni, az
esetlegesen kevésbé hatékony tanácsadói skilleket
korrigálni.



Közösségi színterek kapacitásának erősítése:

• három alkalommal egész napos workshopot
szervezünk

• A workshopok tematikája:

1. nemzetközi, hazai és lokális HIV helyzet, 

2. helyi prevenciós kampányok szervezése

3. jogtudatosság fejlesztése



Szervezetfejlesztés a CAF tagszervezetei részére:

• adományszervezés, 
• érdekérvényesítés, 
• kampányszervezés, 
• decentralizáció a HIV pozitívok ellátásában, 
• nemzetközi szakpolitikák. 



Szakpolitikai egyeztetések:

Részvétel a Nemzeti HIV/AIDS Munkacsoportban és 
egyéb szakpolitikai egyeztetésekben. - a minisztériumok 
és hatóságok proaktív megkeresése és egyeztetések 
folytatása.

Közpolitikai ajánlás megfogalmazása, annak nyilvános 
megvitatása fórumon, és média informálás, bevonása.



AIDS világnapi rendezvények:

szűrési akció sajtótájékoztatóval egybekötve, melynek 
célja a hazai HIV/AIDS helyzetre és projektre történő 
figyelemfelhívás világnapi rendezvények segítségével.



Jogsegélyszolgálat:

Azoknak a programmal kapcsolatba kerülő
személyeknek, akiket valamely hátrányos
megkülönböztetés ért, és a helyi ellátó rendszerbe nem
fordulhatnak segítségért, jogsegélyt biztosítanak a
következő tagszervezetek jogsegély szolgálataihoz:

• Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
• Háttér Meleg jogsegély Szolgálat.



Honlap átalakítása:

A szervezetfejlesztés részeként aktualizáljuk és informatívabbá 
tesszük a honlapunkat, frissítve az információt a 
tagszervezetekről, illetve szakpolitikai es tudományos anyagok 
elhelyezésével, új funkciók biztosításával.

A tartalomkezelő motor: kiegészítő telepítését teszi lehetővé, mint 
pl.: facebook integráció; párhuzamos web-es tartalomkezelés, 
nézettségi statisztikák készítése, backoffice kialakítása, chat-es 
segítőszolgálat, stb.



Kommunikáció:

• A projekt indulásáról sajtóhírt adunk ki az OS-nál, a 
tagszervezetek honlapjain és levelezőlistáin, a meleg 
médiában (Company; Tilos Rádió, meleg web-es hírportálok, ) 
valamint az  öt város meleg szórakozóhelyeinek honlapjain és 
hírlevelein.

• A projekt félidejében és a végén is a tapasztalatokról 
számolnak be a fent említett kommunikációs csatornákon

• A CAF HIV/AIDS stratégiatervének bemutatása a 2015 évi 
AIDS Világnaphoz kapcsolódó sajtótájékoztató keretében


