Jong Positief
Jong Positief richt zich op jongeren met hiv van ca. 18–30 jaar in Nederland. Zij worden bereikt via consulenten in de hiv-behandelcentra, doorstroom
vanuit The Young Ones en mond-tot-mondreclame. De groep genereert peer-to-peer counseling onder jongeren van dezelfde generatie. Zij ervaren wat
het betekent om anno nu gediagnostiseerd te worden met hiv op jonge leeftijd. Vaak lopen ze tegen dezelfde problemen aan, zoals weinig kennis onder
leeftijdsgenoten, het wel/niet delen met ouders/vrienden en hoe om te gaan met (zelf)stigmatisering in deze levensfase. Daarom is het belangrijk dat ze in
een veilige omgeving hun ervaringen en conflictsituaties kunnen delen.
[belangenbehartiging, informatievoorziening] [stigma, gezondheid, vitale vereniging] [empowerment, anti-stigma]
Doel & resultaat

Werkwijze / aanpak

Doelgroep

Verbinding tussen jongeren met hiv,
zodat ze elkaar kunnen steunen en
ervaringen kunnen delen in een
veilige omgeving.

Actieve social media community
opzetten. De groep kan daarin nieuwtjes met elkaar delen, om advies
vragen, of even hun verhaal kwijt bij
moeilijke momenten.

Jongeren met hiv van ca. Social media: doorlo18–30 jaar in Nederland.
pend
Ze worden bereikt via-via
en het Servicepunt.
Samenkomen:
1x per maand
De groep bestaat nu uit
ongeveer 20 leden.

Jongeren met hiv kunnen snel informatie met elkaar delen, steun
vinden en elkaar motiveren/inspireren in hun zelfvertrouwen. Zo kunnen zij elkaar verder
helpen in ontwikkeling en acceptatie.
-Een platform creëren voor communicatie, emancipatie en activatie
naar de maatschappij vanuit een
jongerenperspectief.
Jongeren met hiv worden zichtbaar
in de maatschappij en bestrijden hiv
stigmatisering.

Samenkomen om elkaar beter te
leren kennen op een productieve,
maar ook gezellige wijze. Het is fijn
en vertrouwd om met lotgenoten
van dezelfde leeftijdscategorie ervaringen te delen.
De groep is nog zoekende naar een
passende werkwijze om zich actief
in te zetten voor stigmabestrijding
en emancipatie. Er wordt gewerkt
aan een zorgvuldige aanpak, vanwege de uiteenlopende stadia van
acceptatie en openheid over de hiv
status.
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