Bạn biết gì về Câu lạc bộ "Vì ngày mai tươi sáng"?

Quán Cà Phê P.P là địa điểm liên lạc chính cña c¸c thµnh viªn.
Hoàn cảnh ra đời
Đại dịch HIV/AIDS, đang có xu hướng gia tăng và lan nhanh ra cộng đồng dân cư bình
thường, tại Việt Nam sự kỳ thị phân biệt đối xử với những người có HIV vẫn diễn ra khá
phổ biến tại mọi lúc, mọi nơi. Dẫn tới, người có HIV không dám công khai tình trạng của
mình để tiếp cận các dịch vụ như chăm sóc, hỗ trợ về y tế. Người có HIV chưa đủ tự tin
và cảm thấy an toàn để gặp gỡ và chia sẻ thông tin với những người cùng cảnh ngộ. Tại
nhiều địa phuơng, nhu cầu của những người có HIV, mong muốn được gặp gỡ hỗ trợ,
chia sẻ lẫn nhau là rất cần thiết. Nhưng họ không biết cách làm thế nào để liên lạc với
nhau.
Nhằm tăng cường và mở rộng địa bàn tham gia rộng rãi của những người sống chung với
HIV và những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi AIDS, để đáp ứng với đại dịch nhóm
"Vì ngày mai tươi sáng" đã ra đời vào tháng6/2002 tại Hà Nội, dưới sự hỗ trợ cả về tài
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chính và kỹ thuật của các tổ chức phi chính phủ như CARE, POLICY, AFAP, CEPHAD,
USAID, Câu lạc bộ phụ nữ quốc tế và các tổ chức liên quan....
Mục tiêu và tôn chỉ của Câu lạc bộ
Vì ngày mai tươi sáng là một tổ chức dựa vào cộng đồng, bao gồm các nhóm thành viên
là những nhóm tự lực của những người có HIV, do những người có HIV tự thành lập và
điều hành tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc. Hoạt động của những người có HIV và
những người chịu ảnh hưởng bởi trực tiếp bởi AIDS trong viÖc phòng, chống, ngăn chặn
sự lây lan của HIV/AIDS ra cộng đồng, t−¬ng trî lÉn nhau với các mục tiêu sau:
o Vận động sự tham gia của người sống chung với HIV và mở rộng mạng lưới ra
nhiều tỉnh phía Bắc. Đặc biệt là các tỉnh trọng điểm.
o Tập huấn, đào tạo, tăng cường năng lực cho người cho người có HIV, về chăm
sóc điều trị, kỹ năng thµnh lËp nhãm tù lùc, tổ chức nhãm, kỹ năng vận động và
các kỹ năng khác.
o Kết nối giữa cộng đồng người có HIV và các cơ quan thông tin đại chúng như báo
chí nh»m chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV.
o Chia sẻ thông tin mới cập nhật về điều trị, về tiÕp cËn c¸c dÞch vô y tÕ và các
thông tin khác liên quan đến HIV/AIDS.
o Tham gia các chương trình giảm hại phòng, chống lây nhiễm HIV ra cộng đồng.
o Vận động nhằm t¹o sù ñng hé vµ hç trî cña c¸c ban nghµnh, chÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng.
o Hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo thu nhập cho các thành viên trong nhãm
Các hoạt động

Các thành viên trong ban điều hành nhãm đang đi thăm một người có HIV bị ốm
nằm trên tàu tại đảo Quan Lạn, tỉnh Quảng Ninh.
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Hội thảo kế hoạch ph¸t triÓn các nhóm v× ngµy mai t−¬i s¸ng 2005
o Vận động người có HIV tham gia thường xuyên với nhóm bằng cách bằng cách:
Các thành viên trong nhóm đi phát tờ rơi, tại các phòng khám ngoại trú, các địa
điểm xét nghiệm HIVvà các trung tâm chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV/AIDS.
o Giới thiệu và hướng dẫn người có nguy cơ đến cơ sở xét nghiệm và giới thiệu
người có HIV tới trung tâm khám, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội miễn phí.
o Thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt định kỳ để trao đổi và tiếp nhận
thông tin mới cập nhật.
o Tham gia góp ý sửa đổi, bổ xung cho pháp lệnh, nghị định phòng, chống
HIV/AIDS.
o Các thành viên trong nhóm đi thăm hỏi, động viên tinh thần và chăm sóc lẫn nhau
tại nhà và cộng đồng.
o Hỗ trợ các thành viên sử dụng ma tuý giảm liều và thay đổi hành vi, tiếp thị xã
hội bao ca su cho người hành nghề mại dâm.
o Tư vấn cho người có HIV, người thân và gia đình về phòng tránh lây nhiễm
HIV, tập huấn cách chăm sóc, xử trí tại nhà.
o Kết hợp với trung tâm AFORD tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ năng khởi sự doanh
nghiệp nhỏ cho người có HIV tại hai huyện đảo Vân Đồn và Quảng Ninh do tæ
chøc CARE tµi trî
o Kết hợp với báo Lao Động, tạp chí AIDS và Cồng Đồng, Tæ chøc CARE
(CORE1) tổ chức cuộc thi dành cho người có HIV viết về các chủ đề về
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HIV/AIDS và kết hợp với đài truyền hình làm phim, tài liệu, phóng sự về chủ đề
chống phân biệt đối xử với người có HIV.
o Tháng 1/2005, ban điều hành nhóm đã tổ chức hội thảo định hướng cho đại diện
người có HIV của các tỉnh phía Bắc.
o Thµnh viªn cña nhãm tham gia với hội phụ nữ tại các tỉnh thành lập liên minh các
Câu lạc bộ Đồng Cảm cho phụ nữ có HIV.
o Nhân kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1.6, Câu lạc bộ đã tổ chức hội trại đành cho
các cháu thiếu nhi có HIV và ảnh hưởng bởi AIDS tại huyện đảo Vân Đồn,
Quảng Ninh.
o Triển khai thành lập Câu lạc bộ những người mua thuốc ARV, được mua với giá
ưu đãi từ nhà sản xuất thuốc trong nước STADA. Trước hết, là cho các thành viên
trong Câu lạc bộ được tiếp cận với thuốc giá rẻ.
Những thành quả đã đạt được
o Cho đến nay, Câu lạc bộ đã mở rộng liªn kÕt cña m×nh ra các tỉnh phía Bắc như:
Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh. Đặc biệt là, Câu lạc bộ
đã thành lập được 2 nhóm thuộc huyện đảo, Vân Đồn và Quan Lạn tại Quảng
Ninh một tỉnh có tỉ lệ người nhiễm HIV cao, khã tiÕp cËn víi nh÷ng ch−¬ng tr×nh
vÒ HIV/AIDS
o Qua hai dự án CORE I và CORE II, do tổ chức CARE Việt Nam tài trợ, nhãm đã
tổ chức được các khoá tập huấn về kỹ năng chăm sóc và xử trí các nhiễm trùng cơ
hội tại nhà và kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc kháng virus ARV. Điều trị dự
phòng cơ hội bằng thuốc Cotrimoxarole
o Cho đến nay, hầu hết các thành viên được tham gia các khoá tập huấn đều có kiến
thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc tại nhà và tuân thủ điều trị ARV và điều trị dự
phòng cơ hội.
o Tư vấn đồng đẳng về chăm sóc, điều trị và chăm sóc tại nhà cho người có HIV tại
địa phương và hướng dẫn chuyển gửi đến các thành viên được tiếp cận với các
dịch vụ y tế đúng tuyến. Đưa được các bà mẹ nhiễm HIV mang thai đi khám sức
khoẻ định kỳ, để được can thiệp tránh lây nhiễm từ mẹ sang con.
o Đời sống tinh thần của người có HIV được cải thiện rõ rệt, có bạn cùng cảnh để
chia sẻ, động viên, thăm hỏi nhau lúc đau ốm. Người có HIV lạc quan, tự tin
hơn.
o Qua hội thảo tập huấn về khởi sự doanh nghiệp nhỏ nhằm tạo thu nhập và cải
thiện chất lượng cuộc sống cho người có HIV do nhãm tổ chức tại huyện đảo Vân
Đồn. Đã có ba ý tưởng kinh doanh có tính khả thi được tài trợ đó là: Đào tạo nghề
và đầu tư thiết bị may trang phục cho người dân địa phương, Đầu tư thiết bị chế
biến hải sản sẵn có tại địa phương và mua sắm đò để trở khách du lịch đi thăm
quan các bè nuôi cá.
o Đối tác với các tổ chức Phi chính phủ như CARE, POLICY, giới thiệu các thành
viên lòng cốt đại diện của các tỉnh tham gia các khoá hội thảo tập huấn về tăng
cường năng lực cho người có HIV. Các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của
thành viên trong nhãm được nâng cao như: Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, kỹ năng
tuyên truyền, vận động, kỹ năng làm việc với các phương tiện thông tin đại
chúng, kỹ năng phát triển tổ nhóm và các kỹ năng làm việc cộng đồng khác.
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o Nhãm đã tập hợp được các ý kiến, góp ý từ các nhóm về sửa đổi, bổ xung cho
pháp lệnh phòng, chống HIV/AIDS.
Người đại diện chính: Ong Văn Tùng
Địa chỉ liên lạc:
Cà phê P.P, số nhà 14, ngõ 118,
Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm Hà Nội
Điện thoại:

(+84-4) 8724148

E-mail:

vingaymaits@yahoo.com
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