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A Y+ Global é a Rede Global de Jovens Vivendo com HIV. Somos a única organização 
internacional liderada por um conselho formado inteiramente por Jovens Vivendo com 
HIV. Estamos orgulhosos de representar nossas nove regiões de origem e de estar na 
fronteira da resposta ao HIV.

A Y+ Global percorreu um longo caminho desde sua formação em 2015. Fornecemos 
uma plataforma forte para que os defensores da juventude sejam vistos e ouvidos a 
nível internacional. Também apoiamos iniciativas de base lideradas por jovens para 
fazer uma verdadeira diferença nas suas comunidades a nível nacional. Como jovens, 
somos especialistas nas nossas vidas – sabemos como gerir a nossa saúde e bem-
estar e juntos podemos apoiar e nutrir a próxima geração.

O Conselho da Y+ Global agradece a todos os nossos membros atuais que trabalham 
conosco e aos ex-membros que abriram nosso caminho para o futuro. Agradecemos 
também aos nossos parceiros e às redes de irmandade por estarem juntos como uma 
frente unida em nossa luta por uma resposta ao HIV equitativa e baseada em direitos.

ANTECEDENTES
Este documento expõe a visão atualizada da Y+ Global, sua missão, seus valores e 
objetivos estratégicos. Ele é usado para informar nossa abordagem em todas as 
áreas de nosso trabalho, incluindo a construção de nossa rede, defesa de direitos, 
programas, levantamento de fundos, administração, governança e parcerias. 
Basearemos nossos planos operacionais nas direções estratégicas descritas abaixo.

INTRODUÇÃO
Introdução de Igor Kuchin, diretor-gerente; Presidente do Conselho da Y+ Global.
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Adolescentes e jovens representam uma parcela crescente de pessoas vivendo 
com HIV em todo o mundo. Somente em 2020, 410.000 jovens entre 10 e 24 anos 
contraíram o HIV (fonte: UNICEF https://data.unicef.org/topic/adolescents/hiv-aids/).

Apesar dos esforços para conter a epidemia, os jovens, e especialmente as meninas e 
as populações-chave jovens, são desproporcionalmente afetados por novas infecções 
de HIV.Com o aumento do acesso ao tratamento, os jovens que vivem com HIV podem 
viver vidas relativamente saudáveis. 

CONTEXTO

O feedback de nossa rede de jovens vivendo com HIV e as 
partes interessadas destacaram as seguintes necessidades:

	■ Má saúde mental e bem-estar como resultado de lidar com o auto-estigma, bem 
como com o estigma e a discriminação de outros

	■ Serviços de saúde de má qualidade e atitudes negativas em ambientes de 
cuidado com a saúde, especialmente em relação aos jovens

	■ Baixos níveis de alfabetização de tratamento significa que os jovens não 
compreendem totalmente o tratamento de que precisam e não têm a agência 
para advogar por ele

	■ O impacto de lidar com a COVID-19 e as restrições que reduziram o acesso à 
educação, saúde, oportunidades de trabalho e vida social

	■ Acesso muito pobre a uma educação sexual abrangente e eficaz e contracepção 
segura

	■ Falta de compreensão das diversas necessidades e prioridades dos diversos 
jovens, particularmente aqueles que são marginalizados e criminalizados

Lançamos esta nova estratégia com um mandato claro para 
continuar a representar a voz dos jovens que vivem com HIV 
em todo o mundo. O mundo não vai acabar com a epidemia 
de HIV sem nós. Em troca, nós contribuiremos com nossa 
energia, nossa visão, nossos ideais, nossas experiências 
vividas, e conhecimento. Representaremos a nós mesmos e 
nossas necessidades. Pedimos a todos que nos apoiem.

Mas o HIV traz consigo 
um conjunto distinto de 
desafios, além dos desafios 
já enfrentados pelos jovens 
entrando na vida adulta em 
todo o mundo.
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NOSSA VISÃO NOSSA MISSÃO

NOSSOS VALORES NOSSA ESTRATÉGIA

Nossa estratégia está 
dividida em três pilares 
estratégicos.  Sob cada pilar 
está uma gama de atividades 
destinadas a nos ajudar a 
entregar nossa visão, missão, 
e estratégia.

3
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Todos os jovens 
vivendo com HIV 
vivem vidas saudáveis 
e gratificantes.

Mobilizar os jovens 
vivendo com HIV ao redor 
o mundo para promover 
nosso direito a viver vidas 
saudáveis e gratificantes.

	■ Desafiamos a desigualdade 
e o preconceito

	■ Colaboramos para alcançar 
nossos objetivos 

	■ Somos ousados e corajosos 
	■ Somos responsáveis uns 

pelos outros
	■ Somos diversos e inclusivos. 



Levantaremos e 
ampliaremos nossa voz 
para defender nosso 
direito de viver vidas 
saudáveis e gratificantes
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PILAR ESTRATÉGICO

Levantar Nossa Voz

	■  Nós responsabilizaremos os tomadores de decisão na resposta ao HIV.  
Nós faremos isso através da defesa de:

	X A representação dos jovens nas estruturas de governança de HIV, 
incluindo política, orçamento e outros espaços de tomada de decisão 

	X o alcance dos Padrões Globais de HIV e a transparência 
das despesas orçamentárias com um enfoque específico 
no envolvimento significativo dos jovens e em programas 
especificamente para os jovens

	X  o desenvolvimento e uso de padrões éticos para inclusão e apoio 
aos jovens vivendo com HIV

	■  Representaremos nossas necessidades com base nas vozes de nossa 
rede, em nosso conhecimento coletivo e em nossas experiências vividas.    

	■  Seremos ouvidos em toda a nossa diversidade, e seremos claros sobre 
o que estamos pedindo – desenvolveremos um plano anual de defesa 
de direitos, que será acordado e compartilhado por toda a nossa rede.    

	■  Desenvolveremos uma comunicação eficaz e responsiva liderada por 
jovens, utilizando as mais recentes tecnologias, para nos comunicarmos 
uns com os outros e externamente.

	■  Construiremos nossa capacidade coletiva para uma defesa de direitos 
eficaz através de treinamento e facilitação, mentoria e avaliação 

	■  Procuraremos levantar fundos para o trabalho de defesa de direitos 
global e representação da juventude em espaços políticos chave
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PILAR ESTRATÉGICO

Trabalharemos 
coletivamente 
para construir uma 
rede global forte e 
representativa de 
jovens vivendo  
com HIV

	■  Continuaremos a construir a rede Y+ Global, formalizando nossas 
parcerias existentes.  

	■  Teremos comunicação regular por toda a nossa rede, utilizando 
tecnologia on line. 

	■  Continuaremos a construir uma associação inclusiva e diversa para 
garantir uma rede global autêntica e representativa.

	■  Identificaremos as necessidades e apoiaremos o desenvolvimento de 
redes locais e regionais, acessando financiamento e treinamento.

	■  Trabalharemos em colaboração com os membros de nossa rede em 
projetos de financiamento e defesa de direitos.

	■  Compartilharemos o aprendizado entre as redes e o utilizaremos para 
informar nossa estratégia.

Construir Nossa Rede
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Seremos responsáveis 
perante a próxima 
geração

PILAR ESTRATÉGICO

Assegurar Nosso Futuro

	■  Seremos estratégicos, não oportunistas.  Desenvolveremos e 
seguiremos nosso plano de defesa de direitos e comunicação, nosso 
plano de captação de recursos, nosso plano operacional e nosso 
plano anual de orçamento e despesas.  Revisaremos nossos planos 
regularmente e os atualizaremos.

	■  Nos concentraremos no desenvolvimento de nossos sistemas e 
capacidades organizacionais.  Procuraremos levantar fundos centrais 
para o desenvolvimento de sistemas e capacitação.  Faremos nossa 
política de incluir um orçamento para sistemas e capacitação em todas 
as aplicações de financiamento.

	■  Reconhecemos que, como jovens profissionais, devemos continuar 
a desenvolver nossas habilidades de liderança e defesa de direitos.  
Buscaremos mentoria e supervisão de nossos parceiros na a resposta 
ao HIV.

	■  Continuaremos a desenvolver uma governança excelente e um 
planejamento sucessório eficaz 

	■  Reconhecemos que precisamos construir os futuros líderes na resposta 
ao HIV e, portanto, buscaremos os ex-membros da Y+ Global para 
orientar e apoiar as futuras gerações da Y+ Global.
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