ዋይዝ-አፕ
ኮንዶምን መቶ በመቶ ምጠቀም
•
•
•
•
•
•

ንቃት
ኮንሰርን ዎርልድ ዋይድ
የኤን ኤፍ ፒኤ
ኢንጀንደር ሄልዝ ኢትዮጵያ
ሄልዝ ኮሚዩኒኬሽን ፓርትነርሸፕ
ሮታሪ እና ሮታራክት ክለቦች እና ሌሎችም

የዋይዝ አፕ ፕሮገራም የወደፊት አቅጣጫ
•
•
•
•
•
•

ማህበራዊ ግብይትን በሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራት አማካኝነት ተግባራዊ በማደረግ ቡሉም ክልሎች ሰፊ ስራ መስራት
ለሴተኛ አዳሪዎች ተስማሚ የሆኑ ማዕከላትን ና አገልግሎቶችን ማሰፋትና ማ|ጠናከር
ተጨማሪ የኅ/ስ/ማህበራትን ማደራጀትና የሴቶቹን ኢኮኖሚዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች ማሻሻል ና ማብቃት
የፕሮገራሙን ተደራሾች ቁጥር መጨመር
የዋይዝ አፕ የኅ/ስ/ማህበራትን በፕሮገራሙ ተግባራት ክንውን ላይ በባለቤትነት መንፈስ በንቃት እንዲሳተፉ ማድረግ
ዋይዝ አፕ ፐሮገራምን በሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራት እንዲመራ መሰረት መጣል

ከዋይዝ አፕ የእዉቅና ሽልማቶች በከፊል
•
•
•
•

ተመራጭ የጤና ፐሮገራም፡ ዲስተሪክት 9200፤ሮታሪ ኢንተርናሽናል 2009
ተመራጭ የኅ/ስ/ማህበራት ፐሮገራም ሽልማት፡ ሮታሪ ኢንተርናሽናል 2009
የፖስተር አውደ ርዕይ “ ድብቅ ተውኔት“ ፡17ኛው አለማቀፍ የኤድስ ጉባኤ ሜክሲኮ
የፖስተር አውደ ርዕይ” ኮንዶምና ኬሮሲን” ፡18ኛው አለማቀፍ የኤድስ ጉባኤ አስትሪያ ቪየና

			
		
Tel.
			
			

Wise Up

+251116 183921
+251116 184059
+251116 632222
Wise-up@dktethiopia.org.et

ዋይዝ አፕ

•
•

ዋይዝ አፕ የዲኬቲ አትዮጵያ ፕሮግራም ሲሆን ሴተኛ አዳሪዎችና ደንበኞቻቸው ሁልጊዜና በአግባቡ (መቶ በመቶ )ኮንዶም
መጠቀመን የሚያሰተምር አገር አቀፍ የኤች.አይ.ቪ ኤድስ መከላከል ፕሮግራም ነው፡፡ ዋይዝ አፕ አዲስ አበባን ጨምሮ
በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች እየተንቀሳቀሰ ያለና ጥምረት ለሂዎት ኢትዮጵያ በተባለ አገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት
በዋናነት እየተተገበረ ያለ ሲሆን ንቃት የቀድሞ ሴተኛ አዳሪዎች ማህበር ና የዋይዝ አፕ የሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማሀበራትም
ፕሮገራሙን በመተግበር ተባባሪ በመሆን ይሰራሉ፡፡

•

የዋይዝ አፕ ፕሮገራም ዓላማ

1.

የዋይዝ አፕ ዋና ዓላማ ሴተኛ አዳሪዎች፣ደንበኞቻቸው እና ሌሎችም ለኤች.አይ.ቪ ኤድስ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን
ኮንዶምን ሁልጊዜና በአግባቡ እንዲጠቀሙ በማስቻል ኤች.አይ.ቪ ኤድስ ና ሌሎች የአባላዘር በሽታዎችን ስርጭት መከላከል
እና እንዲሁም ሴተኛ አዳሪዎችን በሌሎች አማራጭ የገቢ ማስገኛ የኅ/ስ/ማህበራት በማደራጀት ራሳቸውን በማህበራዊና
ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች እንዲያጎለብቱ ማስቻል ነው፡፡

ንዑስ ዓላማዎች
ዋየዝ አፕ ዋና ዐላማውን ለማሳካት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ንዑስ ዓላማዎችን ማዕከል ያደረጉ ተግባራትን ያከናውናል፡•
ኮንዶምን ሁልጊዜና በአግባቡ የሚጠቀሙ ሴተኛ አዳሪዎችና ደንበኞቻቸውን ብዛት መጨመር
•
የኮንዶም አቅርቦትን የሚከታተሉ የሆቴል/የቡናቤት ባለቤቶች፣ሃላፊዎችንና ጥበቃዎችን ብዛት ማሳደግ

ኮንዶምን ሁልጊዜና በአግባቡ መጠቀምን የሚከታተሉ የቡናቤት ባለቤቶች፣ሃላፊዎችና ጥበቃዎችን ብዛት መጨመር
የስነ ተዋልዶ ጤና፣ የኤች.አይ.ቪ ኤድስመከላከልና ድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት የሚያገኙ ሴተኛ አዳሪዎችን
ቁጥር መጨመር
በማህበራዊ ግብይት ጽንሰ ሃሳብ በኮንዶም አቅርቦትና ሽያጭ የሚሰማሩ የሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስራ ማህበራት
አባላትን ማበረታታትና ቁጥራቸውን መጨመር

የዋይዝ አፕ ፕሮግራም ቁልፍ ተግባራት

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ለሴተኛ አዳሪዎች፣ደንበኞቻቸው እና ለሌሎችም በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ለሆኑ የሕብረተሰብ ክፍሎች በመስክ ስራ፣በ
አቻለ አቻ ስልጠና፣ ግንዛቤን በሚያሰጨብጡ የመረጃ ቁሳቁሶች፣ በግንዛቤ ማስጨበጫ እና የኮንዶም ማስታዎቂያ ዝ
ግጂቶች፣ በከፍተኛ የ ትምህርት ተቁዋማት በሚደረጉ የፓናል ውይይቶች እና በስውር ተዉኔቶች አማካኝነት መረጃን
ማቀበል
የአለም ኤድስ ቀንን ምክንያት በማድረግ የሚዘጋጀው አመታዊው የጥንቃቄ ወር ዘመቻ በተለያዩ አዝናኝና ትምህረት
ሰጭ በሆኑ ተግባራት ማዘጋጀት
የማህበራዊ ግብይት ስራ በፕሮገራሙ ቀጥተኛ ተጠቃሚዎች (የሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራት) መስራት
የኮንዶም አቅርቦትንና ተደራሽነትን በማህበራዊ ግብይት ላይ ተሰማርተው በሚገኙ የዋይዝ አፕ ኅ/ስ/ማህበራት አማካኝ
ነት ማጠናከር
ለሴተኛ አዳሪዎች የተለያዩ አገልግሎቶችን ማለትም የምክር፣ የንጽህ ናአጠባበቅ ፣የመሰረታዊ ትምህርት ወዘተ…አገል
ግሎቶችን የሚሰጡ ምቹ የማረፊያ ማዕከላት መከፈት
የስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎቶችን በዋይዝ አፕ ማዕከላትና በሌሎች አገልግሎት ሰጭዎች አማካኝነት በቅብብሎሽ ለተ
ጠቃሚዎች ማድረስ
የሴተኛ አዳሪዎችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች በተደራጁት የኅ/ስ/ማህበራት አማካኝነት ማጎልበት
የሆቴል/ቡና ቤት ባለቤቶችን እና ሌሎችንም መንግሰታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የዋይዝ አፕ አጋር አካላትና ባለድርሻ
ዎችን በምክክር መደረኮች ማግኘትና ስለፕሮገራሙ ስኬት ማወያየት

ዋይዝ አፕ ፕሮገራም ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ያከናወናቸው
አበይት ተግባራት
•
•
•
•
•
•

ከ 4500 በላይ ከሚሆኑ የባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር ተደርጉዋል
ከ 9200 በላይ ሴተኛ አዳሪዎች በአቻ አሳታፊነት ሰልጥነዋል
ከ 1ሚሊዮን በላይ የመረጃ ቁሳቁሶች አዲሳበባን ጨምሮ በሁሉም ክልሎች ተሰራጭተዋል
በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች 25 የሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራት ተደራጅተዋል
በጥቅሉ 323 የኤች.አይ.ቪ ኤድስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ና የኮንዶም ማስታወቂያ ዝግጅቶች በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች
ተደርገዋል
በግንዛቤ ማስጨበጫ ዝግጂቶች በጥቅሉ ከ 3ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተደርሰዋል

ከዋይዝ አፕ ፕሮገራም ጋር በአጋርነት የሚሰሩ መንግስታዊና
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በከፊል
•
•
•
•
•
•

የፌደራልና የክልል የኤች.አይ.ቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤቶች
የጤና ቢሮዎች
የሴቶች ጉዳይ ቢሮዎች
የኅ/ስ/ማህበራት ማደራጃ ቢሮዎች
ፖሊስ
ፓክት ኢትዮጵያ

