Problem

Veel mensen maken
geen of te laat
gebruik van
gezondheidsfacilitei
ten

Hoogdrempelig
Afstand en transport, Stigma, discriminatie
toegang tot
houding van medisch en levenstijlen
gezondheidsfacilitei personeel
ten en testing

Gebrek aan
informatie over
preventie en
preventiemiddelen

Machtsrelaties en
armoede lijden tot
rsiscovol seksueel
gedrag

Answer

Toegang tot
informatie en
condooms

Toegankelijke
Programma ter
preventie van moeder gezondheids- en
op kind transmissie testingfaciliteiten

Input

Condoomdistributie Voorlichting:
Hiv-preventie
algemeeen (veilige
seks)

Barriers

Seropositieve
kinderen en
adolescenten nemen
niet of inconsistent
hun medicatie

Hiv-testing:
Laagdrempelige
testfaciliteiten

Algemene
Preventie moeder op gezondheidszorg
kind transmissie
door Community
(PMTCT)
mothers/fathers,
thuiszorg, mobiele
'Family Planning'
klinieken en nabije
gezondheids centra

'Support'
programma's

Weeskinderen en
andere kwetsbare
kinderen leven in
ongunstige
omgeving in
armoede zonder
toekomst
perspectief
Gebrek aan
financiën voor
onderwijs, voeding,
Geen veilig thuis
Bieden van
toekomst
perspectief met
educatie en
'empowerment'. En
het creëeren van
een veilig thuis en
gunstige omgeving

'Support groups'
(ouder/voogd
'disclosure support
Vervolgafspraken en groups'
begeleiding
/therapietrouw )

Onderdak

Laagdrempelige
toegang tot primair
gezondheidszorg,me
dicijnen, family
planning, condooms,
zwangerschap
begeleiding

Psycho-sociale zorg

Doorverwijzen naar
juiste diensten

Voeding
Onderwijs

Naschoolse opvang
Sport en spel
Empowert 'financiele
onafhankelijkheid
Gezondheidzorg en
voorlichting
Liefde

Intermediate
Outcome

Long Term
Outcome

Impact

Awareness' van
preventiemethoden

Knowing your (and
your child's) status'
/ Meer mensen
weten hun hivstatus (90)
Laagdrempelig
toegang tot
gezondheidsfacilitei
ten en testing

Toegang tot
Therapietrouw (90)
medicatie/ Toename
van geïnitieerde
Toename van hiv+
behandelingen (90) zwangere en
borstvoeding
gevende vrouwen in
PMTCT programma

Reductie van
risicovol sexueel
gedrag

'Keep the negatives
negatives'

Reductie van hivinfectie bij
kinderen,
adolescenten,
zwangere vrouwen
en moeders

Veilige en
stimulerende
omgeving
Kinderen genieten
kwalitatief goed
onderwijs
'Empowert' om
weloverwogen
keuzes te maken in
het leven

Toename hiv+
moeders waar het
virus onzichtbaar is
(niet zichtbaar = niet
overdraagbaar)

Zelfstandige,
evenwichtige en
goed geïnformeerde
kinderen en
adolescenten (OVC)
met lage kans op
risicovol gedrag

Reductie van hivtransmissie van
moeder op kind

Verbeterd
toekomstperspectie
f voor kinderen en
adolescenten die
(in)direct getroffen
zijn door hiv
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Adolescente meisjes Hiv-transmissie van
moeder op kind
en jonge vrouwen
hebben extreem
hoge kans op infectie
en de negatieve
gevolgen op hun
toekomstperspectief

HIV-VRIJE GENERATIE
20.
14.

