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Com financiamento do Fundo Global:
FDC vai coordenar o programa de prevenção do HIV e SIDA em Moçambique
A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) vai proceder amanhã, dia 20 de Dezembro,
ao lançamento do Programa da Sociedade Civil para a Prevenção do HIV, uma parceria e financiamento
do Fundo Global orçado em cerca de 35 milhões de dólares americanos para um período de 5 anos.
O programa prevê acima de tudo o fortalecimento da capacidade das Organizações da Sociedade Civil
para melhor contribuírem na redução das incidências nacionais do HIV, focalizando em programas de
prevenção do HIV e SIDA, expansão dos serviços de aconselhamento, testagem, cuidado e tratamento,
fortalecimento dos sistemas comunitários de apoio e cuidado as famílias vulneráveis.
O mesmo tem como publico alvo grupos de alto risco, sendo no caso trabalhadoras de sexo, motoristas
de longo curso e mineiros, jovens e adolescentes, pessoas vivendo com HIV e SIDA e crianças órfãs e
vulneráveis.
O programa vai abranger todo o país através de organizações que vão se beneficiar dos fundos, através
da FDC, bem como de organizações ao nível provincial e distrital que implementarão actividades ao nível
da base. De salientar que a primeira linha de parceiros da FDC neste programa serão as seguintes
organizações: ADPP, MONASO, Medicus do Mundo Portugal, Fórum Mulher, EcoSida e Projecto Hope
Nesta iniciativa a FDC conta com financiamento do Fundo Global, uma parceria público-privada criada
em 2002, com objectivo de financiar acções para a prevenção e tratamento do HIV e SIDA, Tuberculose
e Malária, sendo actualmente o principal financiador de acções de prevenção destas doenças em 150
países.
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