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Apresentação 
• Kuyakana significa “construção da pessoa humana através do diálogo”. É uma 

organização de direito privado, sem fins lucrativos, que actua a nível nacional com 

representações em todas as províncias do País, congregando organizações de mulheres 

vivendo com HIV de vários sectores da vida social, que primam pela promoção dos Direitos 

Humanos das PVHS.  

• A visão da Kuyakana centra-se no nascimento de uma nova liderança feminina no 

combate ao HIV/SIDA, capacitação e empoderamento da mulher, rapariga, mães vivendo 

com HIV/SIDA, visando a construção de uma comunidade e um país são. 

• Tem como missão acelerar a Resposta Nacional ao HIV e SIDA através de acções mais 

focalizadas na mulher e na rapariga para prevenção de novas infecções, aumento do 

acesso ao tratamento,  e na mitigação do impacto através do seu empoderamento. 

 



Actividades e Grupo-alvo 

• Actividades da Rede Kuyakana  
 Planificação e coordenação; 

 Comunicação e informação; 

 Advocacia e género;  

 Capacitação institucional, e 

 Monitoria e avaliação. 
 

 

• Grupo-alvo 
 Todas as mulheres e raparigas infectadas e afectadas pelo HIV/SIDA, e crianças 

órfãs e vulneráveis. 



ÁREAS COMUNS DE INTERVENÇÃO  DAS OCB´s  
MEMBROS DA REDE 

PREVENÇÃO 

   A promoção da mudança social e comportamental, campanhas de circuncisão 
masculina, Prevenção da Transmissão Vertical, envolvência de jovens e 
elaboração de programas e políticas de intervenção nas comunidades, 
aconselhamento para a testagem, aderência, a quebra do silêncio, prevenção 
positiva; uso correcto e persistente do preservativo, ainda contra estigma e 
discriminação.  

TRATAMENTO E CUIDADOS 

   Cuidados e visitas domiciliárias, aconselhamento, monitoria da aderência do 
paciente, busca activa, apoio e educação nutricional: 

MITIGAÇÃO DE IMPACTO 

   Geração de rendimentos, apoio na segurança alimentar e educação nutricional, 
apoio psicossocial, protecção dos direitos das PVHS 



Representação da Kuyakana  

• Conselho Nacional de Combate à SIDA 

 

• Plasoc-M – Plataforma da Saúde 

 

• Comunidade dos Países de Língua Portuguese (CPLP) – 

Movimento das Cidadãs Positivas da CPLP 

 

• Mecanismo de Coordenação do País (MCP) para fundo global 
 

 



Desafios Enfrentados 

• Fraca capacidade técnica (gestão financeira e de projectos) 

para aceder a financiamentos; 

• Falta de recursos financeiro e materiais para implementar 

actividades; 

• Reduzida capacidade de formação programática; 

• Falta de recursos humanos qualificados para a 

implementação do plano estratégico da Kuyakana; 

• Fraca capacidade de retenção de quadros qualificados. 



As nossas propostas 

• Programas de apoio institucional (em técnicas de gestão 

de projectos, monitoria e avaliação, planificação, 

coordenação, gestão dos recursos humanos, gestão 

financeira e patrimonial); 

• Alargar financiamento dirigido às OCB; 

• Apoio a iniciativas de geração de rendimento para a 

sustentabilidade das associações e educação financeira;  

• Apoio na contratação de consultores para fortalecimento 

do plano estratégico da Kuykana. 



Muito obrigado! 

 
 

Telefone fixo: 2142 1397; +258 829723 160 ou +2588437 
19906;  

 

E-mail: kuyakana2000@yahoo.com.br 

mailto:kuyakana2000@yahoo.com.br

