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”Välmående kooperativ & Hälsosamt liv 
för ANSP+´s medlemmar

&

Projektets syfte är att
Säkra förutsättningar för god totalhälsa OCH engagemang i inkomstbringande
aktiviteter för HIV-positiva invånare I Rwanda

http://www.hiv-sverige.se/
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3 fokusområden!

€€€€

HÄLSA
•Försäkring
•Prevention
•Följsamhet i 
behandling
•Vård i hemmet
•Hälsocenter

SJÄLVKÄNSLA / 
“Empowerment” 
•Tillgodose basbehov
•Social tillhörighet
•Kunskap
•Lärande
•Organisering i 
Kooperativ

ANSP+ organisationsutveckling
•Kapacitet
•Samarbete
•Kommunikationsplan
•Påverkansresurser
•Organisatoriska färdigheter & ledarskap
•Långsiktigt samarbete
•Arbetsmodell



Steg för steg..

Hösten 2012

• Förstudie. Utforska ambitionsnivå & diskutera 
effektmål

2013-2014

• Pilotprojekt. Utveckla ANSP+ arbetsmodell & 
organisatoriska kapacitet

2015-2017

• 3-årigt projekt 2015-2017. Projektet bidrar till 
förbättrade levnadsvillkor för människor som 
lever med HIV/AIDS



Projektmål
2013-2014

• En utförlig bild av hälsosituationen i Nyagatare; för
hälsa i allmänhet och HIV i synnerhet

• Ekonomiska resultat från två pilotkooperativ

• Organisatorisk kapacitiet för ANSP+

• Godkänd slutrapport för Outreach pilotprojekt

• Projektansökan för ramperioden 2015-2017
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Händelser och Resultat, så här långt…

2013 2014 2015
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5 delområden 2015-2017

• Förbättrad patientvård för PLWHIV i 5 hälsocenter

• Stärkt självkänsla genom affärsverksamhet i 12 
kooperativ

• Ökad medvetenhet hos lokala beslutsfattare för
situationen PLWHIV såsom stigma, 
diskriminering, fattigdom, i de aktuella distrikten

• Ökad kunskap hos allmänheten om HIV 
prevention, HIV-testning, offentlig stigma, 
tillgänglig vård, m.m.

• Ökad organisatorisk kapacitet hos ANSP+ 
(Expertis, rutiner, nätverkande, etc)



Nästa steg

• SIDA 1 december

• Söker samarbetspartners / sponsorer för delar av 
och hela projektet 2015-2017, nu!

ex.

• Bill & Melinda Gates fond

• Postkodlotteriet

• Hälsoföretag; läkemedel, diagnostik, apotek

• Lantbruksföretag

• FuG samarbete

• Stiftelser; Oxfam



Vad vi har lärt oss!
• Ömsesidigt förtroende byggs över tiden

• Språklig och kulturell förståelse nödvändig

• Rwanda ”is a country in hurry”
– VISION 2020

– Värderingar

– disciplin

• Kommunicera hellre en gång för mycket
– Tydliggör roller & ansvar

• Nya utmaningar väntar…
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”Prosperous cooperatives & a Healthy life for ANSP+ members”
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