«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն 2017-2019 թթ. Հայաստանում իրականացնում
է «Առողջության Իրավունք» ծրագիրը ՏՍՏ և Տրանս համայնքների
ներկայացուցիչների համար:

ՆՊԱՏԱԿ
Նպաստել ՄԻԱՎ-ին
առնչվող
ծառայությունների կայուն
և շարունակական
հասանելիությանը ՏՍՏ
(տղամարդկանց հետ
սեռական հարաբերություն
ունեցող տղամարդիկ) և
Տրանս անձանց շրջանում:

Ծրագիրն իրականացվում է Տղամարդկանց
Առողջության Եվրասիական Կոալիցիայի (ECOM)
ֆինանսական աջակցությամբ, ՁԻԱՀ-ի,
տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ
Հիմնադրամի ֆոնդերի հաշվին:

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Համայնքների ակտիվության բարձրացում և նրանց մասնակցությունը որոշումներ կայացնելու
գործընթացում:
Ռազմավարական տեղեկատվության որակի և հասանելիության աճի բարձրացում և դրա
կիրառումը որոշումներ կայացնելիս:
ՏՍՏ և Տրանս անձանց շրջանում ՄԻԱՎ-ին հակազդելու նպատակով` միջամտությունների
որակի բարձրացման պլանավորման ունակություն:
ՄԻԱՎ-ին հակազդման ազգային ծրագրում ՏՍՏ և Տրանս* համայնքների
առաջնահերթություն՝ ըստ նշված համայնքներում ՄԻԱՎ վարակի տարածվածության
աստիճանի:
ՏՍՏ և Տրանս համայնքների կազմակերպությունների կառավարման որակի բարելավում:
ՏՍՏ և Տրանս համայնքների կազմակերպությունների կայունութան բարձրացում, ներառյալ՝
ֆոնդերի հայթայթման արդյունավետ կարողություններ:
Իրավական դաշտի գործունեության բարելավում` ի նպաստ ՏՍՏ և Տրանս* անձանց մատուցվող
ծառայութունների հասանելիությանը ՄԻԱՎ-ի ոլորտում:
Թիրախային միջազգային կազմակերպությունների մասնակցության աճ իրավական դաշտի
բարելավման հարցում` ՏՍՏ և Տրանս անձանց համար ՄԻԱՎ-ին առնչվող առողջապահական
ծառայություններից օգտվելը ավելի հասանելի դարձնելու նպատակով:
Արդեն իսկ բարելավված իրավական դաշտը ՏՍՏ և Տրանս կազմակերպությունների
համայնքներին հնարավորություն կտա ազգային մակարդակով զգալի ներդրումներ կատարել՝
ՄԻԱՎ-ին հակազդելու համար:
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“New Generation” Humanitarian NGO implements “Right to Health”
project, 2017-2019, for MSM and Trans community representatives
in Armenia.

GOAL
To promote the growth
of the number of MSM
and Trans persons
with constant and
continuous access to
HIV services.

PROJECT ACTIVITIES
Increase of the community activity and their participation in decision-making
process.
Increase of the strategic information quality and availability growth and their
usage in decision-making.
Ability of intervention quality growth planning aimed at HIV prevention among
MSM and Trans people
Priority of MSM and Trans* communities on the national level according to the
HIV prevalence in the mentioned communities
Improvement of MSM and Trans NGOs management quality
Enhancement of MSM and Trans NGOs stability, including fundraising
capacities
Development of activities in the legal environment

ngngo.net

New Generation
Humanitarian NGO

@ngngo.ARMENIA

ngngo.armenia

+374(0)60378989
+374(0)60478989

The project is implemented with the financial support of the
Eurasian Coalition on Male Health (ECOM) from the funds of
the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria.
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