DAPCU – Nutrition Support Unit for CABA
संकपना
जगभर एच.आय. ह ./एस या सवदरू पसरलेया आजारामुळे हजारो मुले अनाथ झाल आहे त.
बालकांना आपया आई व वडील यापैक* एक +कं वा बहुदा दोघांनाह एस या आजारामुळे गमवावे
लागले. अशा बालकांचा सांभाळ .याचेनातेवाईक कर त आहे त, ह बालके अनाथ, कुपो0षत, 2नराधार
होत आहे त.
एस संस4गत/5भा0वत बालकां6या बाबतीत अचूक मा7हती उपल9द नसयाने असे दशवते +क
बालक 7ह भारतातील एस जाग:कतेतील अ2तशय दल
ु ;<त घटक आहे .
एच.आय. ह

आ>ण एस मुळे बालकांचे जीवन उ@वAत झाले असन
.यांचे बालपण
ू

.यां6यापासून 7हरावन
ू घेतले गेले आहे . भारताम@ये, अ2त 5भावशाल

राBय आ>ण िजDयातील

ओ. ह .सी. हे खूप मोGया संHयेने अ.यंत दयनीय जीवन जगत आहे त, एच.आय. ह /एस चा अ.यंत
52तकूल पIरणाम Jहणजे कलंक आ>ण भेदभाव, Bयामुळे 7ह बालके .यां6या मुलभूत सेवापासन
ू वं4चत
राहतात जेणेकKन आरोLय आ>ण Mश<ण. आजारपण +कं वा पालकांचा म.ृ यू +कं वा एकटे पणा 7ह .यांना
असुर;<त बनवते खासकKन यामुळे .यांची 0पळवणूक होते व .यांचा द:
ु पयोग केला जातो.
यवतमाळिजहाएच.आय. ह ./एस

6या

बाबतीत

अ2त

जोखीम

गटाम@ये

मोडत

आहे ,

यवतमाळ िजDयातील 0व0वध 5Oन/समAया आ>ण बालकांची िAथतील<ात घेता यवतमाळ िजहा
एस तबंध व नयंण पथक आ>ण OVC Social Protection Project,Karnataka

Promotion Trust (KHPT)याट म नी एकPQतयेऊन
CABAहे पथक Aथापन करSयाचा 2नणय घेतला.

Health
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उपम :
एच.आय. ह संस4गत बालकांना 2नयMमत सकस आहाराची, 54थनेयT
ु त अUनाची 2नतांत
आवOयकता असते. बालकांची ह गरज ल<ात घेता पथक सव 5थम एच.आय. ह जीवन जगणा-या
बालकांना सकस आहार उपल9ध कKन दे Sया कर ता उपWम राब0वणार आहे .“सु:वात केया नंतरच
लोक .यात सहभाग नXद0वतात” हे वाTय समोर ठे वन
ू हा उपWमसु: करSयाचे ठर0वले आहे .
यवतमाळ िजDयात एच.आय. ह /एस 52तबंध व 2नयंQण कर ताकायरत 0व0वध Facility,
NGO 6या मा@यमातन
ू हा उपWम राब0वणार.ICTC and ART Centre 6या मा@यमातन
ू गरजू बालकांची
मा7हतीतयारकरSयात येईल. Facility, NGO चे सदAय दरमहा नगद

+कं वा वAतू AवKपता गोळा

करतील आ>ण एकPQत झालेला आहार ICTC and ART Centre 6या मा@यमातन
ू दरमहा 0वतर त केला
जाईलआ>ण सकस आहाराची मा7हती 7दल जाईल.

Facility, NGO चे 52त2नधी या उपWमाला 5MसZी आपया संपकातील लोकांना भेटून दे तील,
जाAतीतजाAत लोकांपय[त ह संकपना पोहच0वणार आ>ण कुठल ह मदत ह फTत वAतू Aव:पात
घेणार.

परणाम :
एच.आय. ह संस4गत,अनाथ वअसुर;<तबालकाना कंु टुंबातील आ4थक अडचणीमुळे पण
ू सकसघेता
येत नाह

अशाबालकांना या उपWमा6या मा@यमातन
ू सकस आहार

उपल9धकKन7दया जाईल.

बालकांना सकस आहार 2नयMमत Mमळायास .यांचाCD4 वाढे ल, संधी साद ु आजारहोणार नाह , रोग
52तकार शTती वाढे ल.

टप :
Facility, NGO–ICTC Counsellors, Lab Technician, ART Centre staff, TI NGO, PPTCT NGO, VIHAAN
NGO staff and Member
ART Centre: Anti Retro Viral Therapy Centre
ICTC
: Integrated Counselling and Testing Centre.

