"A New Haven": Program de asistenţă a tinerilor fără
adăpost cu HIV
Acest proiect vizează abordarea chestiunii urgente a tinerilor infectaţi cu HIV care trăiesc pe stradă.
În timpul vizitelor noastre la spitalele locale, prin proiectele noastre anterioare pentru pacienţii cu
HIV, am întâlnit pacienţi tineri infectaţi cu HIV, care după perioada de tratament pe care au
petrecut-o în spital, s-au reîntors să trăiască pe străzi, sub poduri sau să doarmă în parcuri şi la
Gară. Situaţia lor este dificilă din cauza mai multor factori determinaţi de boala lor, dar şi de
statutul lor social şi financiar. Cei mai mulţi dintre aceşti tineri au fost infectaţi la o vârstă fragedă
şi au fost abandonaţi de familiile lor care nu îşi puteau permite să aibă grijă de ei. Alţii sunt orfani
ca părinţii lor au fost infectate cu HIV şi au murit în urma acestei infecţii. Nefiind în măsură să se
întreţină, ei stau în spital pentru un timp si apoi merg să trăiască pe străzi. Aici sunt expuşi la
multe pericole, cum ar fi infecţii, boli cu transmitere sexuala, malnutriţie, violenţă, droguri şi alcool.
Fiind activi sexual, ei sunt în pericol de transmitere a virusului HIV la alte persoane care intra in
contact cu ei, deoarece aceştia nu comunică cu privire la statutul lor HIV pozitiv şi nici nu se
gândesc de protecţie. În acest fel, problemele lor individuale devin o ameninţare gravă pentru
comunitatea şi societatea în care trăim. Sistemul social şi de îngrijire medicală nu reuşeşte să ofere
asistenţa adecvată în această privinţă, deoarece asigură numai tratamentului anti-retroviral şi
spitalizarea atunci când pacienţii sunt foarte bolnavi şi în fapt ar putea fi prea târziu pentru ei
pentru a se recupera. Ca o organizaţie care a fost implicat de mai mulţi ani în sprijinirea pacienţii
cu HIV, am încercat să abordăm temporar această situaţie prin încercarea de a găsi un pat liber în
alt spital după ce au fost externaţi din spitalul anterior, astfel încât aceştia să nu sfârşească pe
stradă din nou. Cu toate acestea, deoarece aceasta nu poate fi o soluţie pe termen lung, proiectul
actual poate fi o soluţie mai adecvată în situaţii de criză.
Scopul proiectului
Scopul proiectului curent este de a îmbunătăţi calitatea vieţii tinerilor infectaţi cu HIV fără adăpost,
oferindu-le un adăpost provizoriu şi un program psiho-educaţional care îi va ajuta să se integreze
cu succes în societate. Pentru a îndeplini acest scop, următoarele activităţi vor avea loc:
închirierea unui apartament cu două dormitoare pentru un an, ajutor financiar pentru nevoile de
bază, suport în dezvoltarea de competenţe şi abilităţi, furnizarea asistenţei medicale regulate (de
monitorizare a tratamentului anti-retroviral), furnizarea de formare, calificare, dezvoltare şi
integrare socială.
În cursul perioadei de 12 luni, beneficiarii vor fi implicaţi în diverse activităţi special concepute
pentru a-i ajuta să dezvolte abilităţi care să le permită găsirea unui loc de muncă stabil în viitor.
Aceasta va presupune atât activităţi educaţionale cât şi intervenţii psihologice, cum ar fi: cursuri de
calculatoare, cursuri de limbă, conceperea unui CV, pregătirea pentru un interviu de angajare,
aplicarea pentru un loc de muncă, consiliere creştină si participarea la discuţiile unui grup de
suport pentru persoane seropozitive.

