Rede Global de jovens
vivendo com HIV (Y+)
Plano Estratégico 2019 - 2021

Plano Estratégico de Três Anos
2019 – 2021
Envolver sempre
os Jovens Vivendo com
HIV no desenvolvimento
de pesquisas científicas,
sociais e sobre políticas
relevantes.

Ser receptivo às
necessidades dos jovens
através de intervenções
específicas e de um
programa de fortalecimento
de capacidades.

1

2

Conectar

Inspirar

Construir e apoiar
iniciativas baseadas
em evidências, que
sejam sustentáveis e
com impacto.

Promover e facilitar as
ligações entre redes,
construindo liderança
entre os Jovens Vivendo
com HIV.

3

4

Empoderar

Agir

Influenciar e apoiar
a redação e comunicação
de políticas relevantes.

Assegurar e praticar
um quadro da
governação robusto.
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Introdução da Presidente da Y+
Temos um futuro excitante à nossa frente! Na Y +
estamos a reflectir de uma maneira maior e mais ousada
e empenhados em estarmos mais conectados.
A Y+ é a Rede Global de Jovens Vivendo com HIV. Somos o único
Conselho de Administração internacional formado exclusivamente de
Jovens Vivendo com HIV, liderando a resposta global ao HIV. O Conselho
de Administração é composto de nove posições regionais.
Nestes últimos dois anos o nosso perfil tem aumentado, e temos sido
uma voz de destaque na defesa da representação e envolvimento de
jovens em decisões que afetam as nossas vidas.
Queríamos ter a certeza de ser receptivos às necessidades dos nossos
prezados e confiáveis parceiros e atores principais, e acima de tudo dos
outros Jovens, como nós, Vivendo com HIV, para garantir que possamos
liderar de forma proativa a resposta global. Perguntamos aos nossos
atores principais, e aos Jovens Vivendo com HIV (JVHIV) e refletimos a
nível interno sobre quem somos, o que é que estamos empenhados em
fazer e o que é que precisamos para alcançar este objetivo. Obrigado a
todos pelo vosso retorno de informação para dar forma a este documento.
Este documento apresenta a nossa visão e objetivos para os próximos
três anos. Através dele, definimos a nossa intenção de ter um impacto
em cada parte da resposta global ao HIV, desde a ciência até às
políticas, do fortalecimento das capacidades até à formação e apoio.
Para alcançar um mundo livre de SIDA e de zero transmissões de HIV,
os jovens devem estar envolvidos e a liderar em métodos, intervenções
e programas de prevenção e de acesso a tratamento do HIV.
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Nós vamos continuar a ser audaciosos. Vamos continuar a dar destaque
e a amplificar as experiências e o trabalho dos Jovens Vivendo com
HIV. Faremos isso de forma proativa e colaborativa, centralizando as
experiências dos Jovens Vivendo com HIV.
Em nome do Conselho de Administração, gostaríamos de agradecer
a todos os jovens vivendo com HIV e aos principais atores que
completaram as pesquisas e que moldaram esta estratégia. Gostaríamos
de agradecer aos antigos membros do Conselho e amigos, que
tomaram parte da reuniao de estratégia (antes do fim do seu mandato).
Agradecemos igualmente ao Secretariado do Y+ que trabalham
incansáveis para amplificar as vozes dos jovens vivendo com HIV.
Eu pessoalmente também gostaria de agradecer ao Conselho de
Administração do Y+ pelo seu apoio, coragem e trabalho ardúo,
sem eles a nossa estratégia e visão não seria possível.

Nada para nós sem nós.
Nada sobre nós sem nós.
Junte-se a nós.
Bakita Kasadha, Presidente da Y+
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Introdução ao Y+: temos evoluído,
persistindo e crescendo desde a
nossa concepção!
Antes de sermos a Y+ éramos a Jovens Positivos!
A Jovens Positivos foi criada em 2004 e servia como
um grupo virtual para ligar os Jovens Vivendo com
HIV (JVHIV) uns aos outros, assim como aos espaços
globais de tomada de decisões.
Em 2010, decidimos integrar-nos com o novo programa de jovens
da Rede Global de Pessoas Vivendo com HIV (GNP+). O programa
da GNP+ (chamado o programa Y+, Youth+ ou Juventude+) visava
integrar as questões da juventude no trabalho do GNP+. Em 2012,
foi criado o Grupo Consultivo da Y+ para fornecer um retorno de
informação contínuo sobre o desenvolvimento do programa Y+.
O Grupo Consultivo consistia de um grupo voluntário de 28 JVHIV
que tinham demonstrado uma ligação a uma certa circunscrição,
dentro da sua região ou comunidade, bem como um compromisso
de realizar trabalho voluntário para o Grupo.
Entre 2012 e 2014, o Grupo Consultivo e o programa Y+ evoluíram
numa rede global ad hoc de JVHIV. No final do ano 2013, o Grupo
Consultivo Y+ solicitou um processo de planeamento estratégico para
permitir ao Grupo de fazer uma transição mais formal para uma rede de
JVHIV. Na reunião de planeamento estratégico na Cidade do Cabo, na
África do Sul em Abril de 2014, os representantes das comunidades da
JVHIV delinearam uma nova visão, missão, estrutura de governança e
prioridades para a rede Y+.
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Como parte desta nova estrutura de governação, o Comité de Direção Y+
(Y+ Steering Committee, SC) foi criado em 2015 para administrar a rede.
No início de 2017, o Comité de Direção Y+ reuniu-se em Amsterdão para
uma formação em governação, e aí avaliou a sua posição atual enquanto
rede global de Jovens Vivendo com HIV, e qual a estrutura de governação
adequada para a servir toda a comunidade de adolescentes e Jovens
Vivendo com HIV. Isto incluia quatro responsabilidades principais:

1

Evoluir de um Comité de Direção para um Conselho
de Administração, com prioridades específicas de trabalho,
responsabilidades, direitos e deveres, e com um processo
transparente para eleger novos membros para o Conselho;

2

Estabelecer pontos focais nacionais, para fazer a ligação entre
os níveis regionais e nacionais;

3

Rever a composição do Grupo Consultivo, do processo de
obtenção de novos membros e a da missão;

4

Contratar pessoal técnico para responsabilidades específicas,
com orientação do Conselho de Administração Y+.

Isto traz-nos ao dia de hoje - aqui estamos nós: um Conselho de
Administração de Jovens Vivendo com HIV, representando nove regiões
globalmente e com uma Secretaria crescente.

Estamos orgulhosos de
onde viemos e orgulhosos
de para onde vamos.
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Declarações de Governação
Missão
Oferecer um empoderamento
ético garantindo a excelência
na liderança, na educação e
participação em espaços que têm
impacto nas nossas vidas.

Visão
Alcançar a melhor qualidade de
vida para todos os Jovens Vivendo
com HIV.

Portefólio de Envolvimento
O nosso portefólio de envolvimento é fundamental
para os valores que possuímos. Jovens Vivendo
com HIV, jovens profissionais, os nossos parceiros,
actores principais e outros colaboradores estão
envolvidos em todas as atividades da Y+, envolvimento
o qual acontece a todos os níveis, desde o conceito
até ao planeamento e implementação.
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Valores da Y+
Os nossos valores são o que define quem nós somos
e o que representamos. Enquanto Rede Global de
Jovens Vivendo com HIV, os nossos valores estão
incorporados em tudo aquilo que fazemos e que
representamos:
INCLUSÃO: Não deixar ninguém para trás
Temos como objetivo assegurar que todos os Jovens Vivendo com
HIV, especialmente aqueles que representam populações-chave
e marginalizadas, tenham uma participação significativa na nossa
programação. Monitoramos contínuamente a participação interna e
externa, criando ao mesmo tempo oportunidades para as populações
de jovens marginalizados e de grupos chave que vivem com HIV.
PERSEVERANÇA:
Continuamos consistentes e resilientes na superação de desafios e
no alcance dos nossos objetivos. Aprendemos a apoiar-nos uns aos
outros e a fortalecer as capacidades dentro das nossas comunidades.
Mobilizamos parceiros, atores principais e colaboradores que aderem
aos nossos valores, de maneira a produzir resultados.
EMPODERAMENTO:
Desenvolvemos e apoiamos os Jovens Vivendo com HIV para
assumirem o controle da sua própria saúde. Através da recolha de
informações e pesquisas relevantes, nos percebemos as necessidades
dos Jovens Vivendo com HIV a todos os níveis (a nível local, regional e
internacional). Juntamente com os nossos parceiros, atores principais
e colegas, temos como objetivo de ser relevantes e responsivos, e
de apresentar resultados excecionais que afetam positivamente as
populações que servimos.

Plano Estratégico da Y+ 2019 - 2021 | 9

ÉTICA:
Nós operamos e colaboramos com um sentido de diligência, integridade
e transparência, criando confiança dentro das nossas redes.

RESPONSÁVEL:
Exigimos excelência e transparência de nós próprios, dos nossos
parceiros e actores principais. Nós elaboramos e implementamos
sistemas que permitem a monitorização e a avaliação das nossas
práticas, o que aumenta a responsabilidade e a transparência dentro
da nossa organização.

Ao garantir que os nossos valores sejam preservados
e implementados em todo o nosso trabalho, asseguramos
melhores resultados para: os Jovens Vivendo com HIV,
os nossos investidores, atores principais e parceiros, bem
como melhores resultados para a sociedade em geral
a todos os níveis.
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O nosso Envolvimento Global
Quem é que vai estar envolvido?
Os membros do nosso Conselho
de Administração são Jovens
Vivendo com HIV (todos com
menos de 30 anos de idade) e
representam nove regiões do
mundo: Ásia-Pacífico; Caraíbas;
Europa do Leste e Ásia Central;
África Oriental e Austral; América
Latina; Médio Oriente e Norte de
África; América do Norte; África
Ocidental e Central, e Europa
Ocidental e Central. O Conselho
está principalmente envolvido
nas atividades relacionadas com
o investimento e obrigações
legais no processo da tomada
de decisões dos assuntos
relacionados à Y+. Atualmente a
Y+ é apoiado pela Rede Global de
Pessoas Vivendo com HIV (GNP+),
que atua como organização
anfitriã para a Y+. O Conselho da
Y+ tem o mandato de operação
e da tomada de decisões que
afetam diretamente os deveres
operacionais da Y+.

Rede G
lobal de
Jovens
Vi v e n d o
com HI
V
Quem são os jovens?
Os Jovens que servimos vêm
de uma vasta gama de origens
e diversidades. O principal
ponto focal da Y+ são Jovens
Vivendo com HIV e as redes
locais, regionais e nacionais que
trabalham com Jovens Vivendo
com HIV no mundo inteiro.
Por esta razão, vamo-nos
esforçar para traduzir os nossos
documentos principais para
as seguintes línguas: inglês,
francês, polaco, português,
russo, espanhol e swaili.
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Quem são os atores principais?
A Y+ tem inúmeros atores principais (que vão desde as organizações
com base na comunidade até aos governos internacionais, as
organizações globais, o setor privado e empresas com ou sem fins
lucrativos). O Conselho, de acordo com os valores da organização,
avalia todos os atores principais, antigos, atuais e futuros, para
assegurar que estes tenham valores iguais ou semelhantes à Y+.
Como são tomadas as decisões?
Os membros do Conselho de Administração têm a responsabilidade
do voto, que é informado pelos factos recolhidos pelas redes com as
quais trabalhamos e que apoiamos, e pelos Jovens Vivendo com HIV
globalmente. Os membros do Conselho tomam as decisões finais e
são responsáveis perante os outros membros e atores principais da Y+.
Foi muito importante para nós obter uma vasta gama de pontos de
vista para influenciar esta estratégia e, no fim de contas, a direção da
Y+ nos próximos anos.

Plano Estratégico da Y+ 2019 - 2021 | 12

Estratégia
A nossa ambição é a de desenvolver uma Rede Global
de Jovens Vivendo com HIV para servir não só os
Jovens Vivendo com HIV, mas também os interesses
das comunidades em geral a nível global.
Temos o objetivo de garantir que as vozes dos Jovens Vivendo com
HIV sejam ouvidas e que os Jovens sejam envolvidos no processo de
tomada de decisões que afetam as suas vidas.
De maneira a construir, sustentar e ampliar o nosso plano operacional
estratégico, temos cinco áreas gerais de envolvimento: Ciência, Políticas,
Formação, Fortalecimento de Capacidades e Apoio. Sabemos que
todas estas áreas têm um impacto nas experiências e na qualidade
de vida dos Jovens Vivendo com HIV. O nosso enfoque é de ampliar
o âmbito do nosso trabalho, sendo ao mesmo tempo específicos sobre
quais as áreas de trabalho, iniciativas e programa onde iremos investir os
nossos recursos. Ao fazer isto, não só estaremos incluídos na resposta
global ao HIV, como seremos crucialmente uma voz de destaque que irá
influenciar o discurso internacional acerca dos Jovens Vivendo com HIV.
Os princípios orientadores gerais que contribuirão para uma
implementação bem-sucedida desta estratégia são:
Envolvimento dos Jovens;

Dar resposta às necessidades dos Jovens;
Dar resposta às necessidades dos Jovens;
Garantir e praticar boa governação;

Desenvolver e apoiar iniciativas baseadas em evidências.

A nossa estratégia será alcançada através das metas e
prioridades estratégicas que serão identificadas.
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Os desafios estratégicos
Em todos os planos estratégicos irão surgir desafios.
O Conselho de Administração tem trabalhado arduamente
para reconhecer e minimizar os desafios e riscos
apresentados. O Conselho identificou os seguintes riscos
e desafios potenciais na implementação do plano estratégico:
Um contexto do HIV em evolução
Com o avanço do tratamento
e das tecnologias, o HIV é
agora uma condição que se
pode controlar a longo prazo.
Embora continue a ser uma
alta prioridade para a saúde
pública, o HIV já não é uma alta
prioridade para certos governos.
Planeamento de sucessão
O Conselho de Administração
da Y+ é composto por Jovens
de 18 a 30 anos de idade. Sendo
uma organização que é liderada
por jovens, todos os membros
do Conselho de Administração
acabarão por “ficar velhos de mais”
e existe o risco de que a sabedoria
e as lições não sejam transmitidas
de Membro a Membro. Um
processo seguro de planeamento
de sucessão será implementado
para minimizar este risco.
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Barreiras legais e políticas
governamentais
Enquanto que rede global que
opera em todas as regiões,
reconhecemos que existem
barreiras legais e regulamentos
aos quais a Y+ deve aderir.
À medida que trabalhamos,
juntamente com as nossas
redes locais para influenciar
o estabelecimento de leis e
regulamentos que têm um
impacto positivo nas vidas
dos Jovens Vivendo com HIV,
operamos de acordo com os
regulamentos locais (defendendo
e promovendo, ao mesmo tempo,
as políticas e leis que devem
mudar para reduzir a transmissão
do HIV e para apoiar os JVHIV
a viver bem com HIV).
Capacidade
A Y+ não tem uma capacidade
plena de recursos (humanos)
para atender à sua carga de
trabalho. Para minimizar o
impacto no nosso plano de
trabalho, pretendemos aumentar
a nossa capacidade através de
várias formas, incluindo contratar
mais pessoal, integração em
consórcios e outras intervenções.

Informações demográficas dos
nossos membros
Sendo uma Rede Global de Jovens
Vivendo com HIV, reconhecemos
que alguns jovens acham difícil
participar num programa e
iniciativas a nível local, nacional,
regional e/ou internacional,
portanto o nosso objetivo é de usar
meios criativos para envolver todos
os Jovens, desde o nível baseado
na comunidade até ao nível global.
Colaboração
Sendo uma rede global única,
constituída por e para os Jovens
Vivendo com HIV nós esforçamonos para trabalhar de maneira
respeitosa e colaborativa com
todos os nossos parceiros.
“Reconhecimento Internacional”
Embora reconheçamos os desafios
internacionais e os vários níveis de
melhores práticas nas diferentes
regiões, vamo-nos esforçar para
alcançar os melhores padrões de
inclusão e representação, atuando
de acordo com os nossos valores
descritos acima.
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Objetivos
Os objetivos estratégicos deste plano de três anos
estão divididos em cinco áreas: Ciência, Políticas,
Formação, Fortalecimento de Capacidades e
Apoio. Cada um destes objetivos foi identificado após
consulta com os Jovens Vivendo com HIV, atores
principais e os atuais e antigos membros do Conselho
de Administração da Y+. Cada meta e objetivo foram
discutidos detalhadamente antes de se tomar qualquer
decisão final sobre o que incluir como áreas prioritárias
para a estratégia de três anos.
Ciência
Os Jovens Vivendo com HIV
devem estar cada vez mais
presentes, e de maneira ética,
na comunidade científica. O nosso
envolvimento deve ser significativo
e ter um propósito. Os jovens
devem ser incluídos nos centros
de desenvolvimento e de pesquisa,
e devem ser igualmente envolvidos
na administração dos órgãos
de pesquisa científica relacionada
aos Jovens. Os JVHIV deve ser
considerados como um recurso
valioso.
Estes objetivos serão atingidos pelas metas estratégicas 1, 2 e 3 e através
dos objetivos

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Veja a secção de O Nosso Plano de Trabalho, página 22
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Política
Os Jovens Vivendo com HIV
devem estar cada vez mais
presentes, e de maneria
ética, no desenvolvimento,
formulação, consulta e redação
de políticas que afetam direta
ou indiretamente os JVHIV. O
nosso envolvimento deve ser a
todos os níveis, desde nos órgãos
locais até ao desenvolvimento de
políticas internacionais.
Estes objetivos serão atingidos pelas metas estratégicas 4, 5 e 6 e
através dos objetivos

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

Veja a secção de O Nosso Plano de Trabalho, página 23
Formação
Os Jovens Vivendo com HIV
devem ser apoiados e educados
para poderem se envolver de
maneira significativa, ética e
inclusiva e para poderem contribuir
em todos os aspectos que afetam
as nossas vidas. A formação é
um elemento fundamental para
garantir a inclusão, uma liderança
forte e melhores resultados para
os JVHIV e para os serviços de
saúde que nos apoiam.
Estes objetivos serão atingidos pelas metas 7, 8, 9, 10 e 11 através dos objetivos
7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1 10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

Veja a secção de O Nosso Plano de Trabalho, da página 24 à 25
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Fortalecimento de Capacidades
Os Jovens Vivendo com HIV
devem ter o empoderamento
necessário para poderem assumir
o controlo da sua própria saúde.
Através do fortalecimento das
capacidades, e juntamente com as
formações e parcerias relevantes,
os JVHIV devem ser encorajados
e apoiados para desenvolverem
processos existentes e futuros, a
fim de sermos capazes de liderar e
de efetuar mudanças que afetarão
positivamente as nossas vidas.
Estes objetivos serão atingidos pelas metas 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
através dos objetivos
16.1

16.2

17.1

17.2

18.1

12.1

12.2

18.2

18.3

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

Veja a secção de O Nosso Plano de Trabalho, da página 26 à 27

Apoio
Os Jovens Vivendo com HIV
não só devem receber apoio,
como devem oferecer apoio a
programas novos e a programas
e/ou iniciativas existentes, que
afetam direta ou indiretamente
as nossas vidas.

Estes objetivos serão atingidos pelas metas 19, 20 e 21 e através dos
objetivos

19.1

19.2

19.3

19.4

20.1

20.2

21.1

21.2

Veja a secção de O Nosso Plano de Trabalho, página 28
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Perfil de Risco
A direção estratégica do Conselho de Administração
para a Y+ é de nos mantermos concentrados e de
avançar progressivamente para alcançar a nossa
missão, a nossa visão e os nossos objetivos.
Existem inúmeros riscos associados a uma estratégia ambiciosa de
três anos, desde a implementação e financiamento até aos riscos
relacionados com a reputação e regulamentos. Procuramos minimizar
e mitigar todos os riscos usando um procedimento de gestão de
riscos abrangente, que detalha o risco organizacional, pessoa(s)
responsável(eis) e ações previstas para controlar e reduzir a
exposição ao risco.
No entanto, o Conselho não está a promover uma cultura de aversão ao
risco. Ao tomar riscos menores e mais calculados, atenuando e reduzindo
estes riscos, os riscos que são finalmente assumidos vão resultar em
contratempos menores e menos prejudiciais, permitindo de qualquer
maneira a que se aprendam lições, que se mantenham os níveis gerais
de risco a um padrão aceitável, e isto, sempre permitindo que as metas
e objetivos da estratégia sejam alcançadas.
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Desenvolvendo a Integridade
Como Rede Global para Jovens Vivendo com HIV,
somos reconhecidos como líderes no âmbito da
resposta global à epidemia do HIV entre os Jovens.
Somos defensores e promotores eficazes e provocamos
mudanças. Ao estabelecer padrões globais éticos de
operação e participação, garantimos a integridade no
nosso trabalho e garantimos tanto a realização como
a excelência em todos os aspectos do envolvimento
da juventude.

Como Jovens Vivendo com
HIV visíveis, esforçamo-nos
para estabelecer padrões
que possam ser reproduzidos,
certificando-nos de que nossa
reputação é preservada.
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Excelência Operacional
Para garantir a excelência operacional, vamos:

1
Rever consistentemente
os nossos sistemas,
processos e resultados.

3

2

Manter abertos diferentes
níveis de diálogo com os
atores principais, os nossos
parceiros e os Jovens.

Ser proativo, relevante
e responsivo.

4

Garantir que a liderança
e o envolvimento dos
jovens sejam centrais
para a Rede Y+ e mantidos
a todos os níveis.
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O nosso Plano de Trabalho
A área da ciência
Meta Estratégica 1
Liderar no trabalho de pesquisa: desgaste da saúde mental das
pessoas que fornecem Apoio entre Pares
1.1

Mapeamento de financiadores e atores principais;

1.2

Obter evidências sobre o desgaste de saúde mental entre os
que dão Apoio entre Paress;

1.3

Elaborar e implementar programas de Apoio entre Pares adequados.

Meta Estratégica 2
Envolvimento em Pesquisa e Desenvolvimento
2.1

Desenvolver um glossário virtual de termos para garantir que os
jovens percebem a terminologia de pesquisa, o qual sera disponível
em varias línguas;

2.2

Educar e envolver os jovens na revisão de protocolos relevantes;

2.3

Assegurar que os jovens façam parte dos conselhos de
administração de estudos clínicos relevantes.

Meta Estratégica 3
Pesquisa sobre a cura do HIV
3.1

3.2

3.3

Comunicar com e estar envolvido com os pesquisadores e as
organizações / instituições de pesquisa da cura do HIV;
Organizar seminários via a web, chamadas, comunicações,
publicações para informar os Jovens Vivendo com HIV sobre
as atualizações na pesquisa da cura;
Liderar a formação de um Conselho Consultivo da comunidade
global de jovens para pesquisas sobre a cura.
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A área da Política
Meta Estratégica 4
Acesso ao Tratamento Mais Recente
4.1

Apoiar redes nacionais, regionais e internacionais para terem acesso
às informações sobre os tratamentos mais recentes;

4.2

Estabelecer parcerias com organismos influentes, empresas
farmacêuticas e os responsáveis por políticas, de maneira a apoiar
eficazmente as iniciativas de tratamento mais recentes para os jovens;

4.3

Garantir melhores resultados de saúde para todos os Jovens Vivendo
com HIV.

Meta Estratégica 5
Assistência ao desenvolvimento de políticas
5.1

Assegurar que os jovens estejam representados de forma ética nos
orgãos políticos e de tomada de decisões;

5.2

Educar continuamente os jovens para que eles estejam sempre a
par do desenvolvimento de políticas;

5.3

Identificar áreas de necessidades não atendidas;

5.4

Posicionar e promover políticas que afetem positivamente os jovens.

Meta Estratégica 6
Apoio à Saúde Mental
6.1

Implementar as recomendações e os resultados do trabalho
de pesquisa;

6.2

Desenvolver ferramentas com diretrizes e recursos sobre a saúde
mental para os Jovens Vivendo com HIV;

6.3

Identificar e comunicar lacunas aos responsáveis por políticas.
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A área da Formação
Meta Estratégica 7
Estratégias inclusivas (não deixar ninguém para trás)
7.1

Envolver as Populações-Chave Vivendo com HIV no nosso Conselho;

7.2

Disponibilizar as comunicações externas em línguas diferentes;

7.3

Implementar os programas da Y+ em todas as regiões.

Meta Estratégica 8
Liderança
8.1

Apoiar o fortalecimento da liderança de redes e grupos comunitários
locais e regionais de Jovens Vivendo com HIV;

8.2

Desenvolver manuais de formação sobre a liderança juvenil;

8.3

Mapear e desenvolver um roadmap (roteiro de desenvolvimento de
projetos numa linha de tempo) para os jovens envolvidos em liderança.

Meta Estratégica 9
Monitorização e Avaliação
9.1

Desenvolver ferramenta(s) de M & A para avaliar os resultados e
o processo dos projetos dos nossos parceiros;

9.2

Desenvolver ferramenta(s) de M & A para avaliar os resultados
e o processo dos projetos da Y+;

9.3

Incorporar M & A consistentemente em todos os nossos projeto.
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Meta Estratégica 10
Relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente
10.1

Desenvolver diretrizes e mecanismos para que os Jovens possam
fazer a transição através de clínicas;

10.2

Estabelecer parcerias com órgãos de saúde para implementar a
ferramenta “Pronto para Cuidar”;

10.3

Estabelecer parcerias com pacientes e instituições de saúde para
garantir uma abordagem centrada na pessoa.

Meta Estratégica 11
Apoio entre Pares
11.1

11.2

11.3

Defender e Promover o financiamento do apoio entre pares para
os adolescentes;
Desenvolver um manual e estratégias para provedores de Apoio
entre Pares;
Estabelecer programas de Apoio entre Pares virtuais (online).
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A área do Fortalecimento
de Capacidades
Meta Estratégica 12
Qualidade de Vida
12.1

Identificar e definir a Qualidade de Vida além do tratamento;

12.2

Defender e promover a vacinação contra o HPV e a Hep B;

12.3

Defender e promover o tratamento e o rastreio da hepatite.

Meta Estratégica 13
Envolvimento dos Atores Principais
13.1

Informar e comunicar aos atores principais o progresso e as
atualizações dos projetos;

13.2

Determinar um processo para o envolvimento dos atores principais
no trabalho da Y+.

Meta Estratégica 14
Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR)
14.1

Apoiar e melhorar o projeto READY;

14.2

Recolher dados sobre o contexto local e regional da SSR;

14.3

Criar e distribuir campanhas baseadas em evidências que ajudem
os Jovens Vivendo com HIV a escolherem experiências sexuais
saudáveis e agradáveis.

Meta Estratégica 15
Literacia do Tratamento
15.1

Rever, melhorar e expandir as ferramentas de literacia do
tratamento para os Jovens Vivendo com HIV;

15.2

Recolher dados para perceber quais as lacunas no conhecimento
sobre a literacia entre os Jovens Vivendo com HIV;
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15.3

Envolver as redes de jovens em campanhas sociais para fortalecer
e divulgar informação sobre a literacia do tratamento.

Meta Estratégica 16
Diretrizes Éticas
16.1

Criar diretrizes e ferramentas éticas baseadas em evidências para
o envolvimento dos jovens;

16.2

Envolver as organizações lideradas por jovens na elaboração
das diretrizes.

Meta Estratégica 17
Conferência da Juventude
17.1

Determinar estratégias para implementar uma conferência da juventude;

17.2

Desenvolver relações fortes com os organizadores de conferências
e outras agências.

Meta Estratégica 18
Movimento READY
18.1

Rever e avaliar o programa atual;

18.2

Conduzir a avaliação das necessidades regionais;

18.3

Desenvolver e implementar (com parceiros) o programa
READY noutras regiões.
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A área do Apoio
Meta Estratégica 19
Governação
19.1

Definir as necessidades e capacidades do conselho administrativo;

19.2

Formação em liderança para o Conselho da Y+ de maneira a
fortalecer as capacidades em liderança das redes de Jovens
Vivendo com HIV;

19.3

19.4

Desenvolver estratégias para criar um processo formal (MOU,
Memorandum of Understanding, Memorando de Associação)
com as redes;
Análise e avaliação das redes colaborativas.

Meta Estratégica 20
Apoiar iniciativas de prevenção
20.1

Estabelecer parcerias com organizações globais em iniciativas de
prevenção e tratamento;

20.2

Extrair e fornecer informações valiosas às iniciativas internacionais
sobre os jovens;

Meta Estratégica 21
Fazer a ligação entre as iniciativas nacionais, regionais e
internacionais.
21.1

Mapear as redes globais de Jovens Vivendo com HIV para criar
uma lista de serviço da Y+ de redes de confiança;

21.2

Divulgar um boletim informativo trimestral aos parceiros e às redes
de Jovens Vivendo com HIV.
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