O POSITIVE ACTION FUND DA ViiV HEALTHCARE
Chamada de Propostas – 2ª rodada – 2020
Notas de orientação para mães adolescentes que vivem com HIV e seus
filhos
Leia este documento com atenção: ele explica os critérios do
requerimento do Positive Action Fund da ViiV Healthcare e o que você
precisa incluir no requerimento. Verifique se seu requerimento reflete com
precisão as orientações aqui contidas.
Chamada de Propostas – 2ª rodada – Mães adolescentes vivendo com
HIV
A 2ª rodada da chamada de propostas de 2020 se concentra em
Momentum Grants e está aberta a requerimentos de até £100.000 por ano
ao longo de três anos, ou seja, até £ 300.000 ao longo de um período de
três anos.
O Positive Action faz abertura para requerimentos da janela de
financiamento da 2ª rodada, de 31 de agosto de 2020 (00:01 BST) até 2 de
outubro de 2020 (23:59 BST). Os requerimentos serão recebidos pelo
Comitê de Análise Técnica, na reunião que ocorrerá em outubro de 2020.
Os prazos específicos do requerimento de outras rodadas de
financiamento podem ser encontrados no sistema de requerimento online.
Sistema de gestão de doação online do Positive Action.
Envie seu requerimento pelo nosso sistema de requerimento online, o
CyberGrant
Não envie os requerimentos para a equipe da ViiV Healthcare nem do
Positive Action, nem para as caixas de correio do Positive Action. Só
aceitaremos notas de conceito pelo sistema de requerimento online. Se
você tiver alguma dificuldade para acessar o sistema online, confira o
Apêndice 2, as perguntas frequentes deste documento e/ou entre em
contato com a caixa de correio do Positive Action.
WW.PositiveAction@viivhealthcare.com
Como preencher seu requerimento
O formulário de requerimento exige que você descreva a intervenção que
sua organização está tentando implementar, como você resolverá essa
questão, o que você está tentando entender e sua capacidade em
responder. Será necessário também preencher um orçamento detalhado,
selecionar os indicadores e fazer um esboço do plano de trabalho.
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Preencha este formulário por completo e verifique se ele está de acordo
com os critérios de requerimento.
As notas de conceito que não estiverem bem alinhadas aos nossos
critérios não serão levadas adiante.
Prazo: Todos os requerimentos devem ser recebidos até as 23:59 BST do
dia 02 de outubro de 2020 para serem apreciadas pelo Comitê de Análise
Técnica em outubro de 2020.
Caso seu requerimento tenha sucesso, o conteúdo será compartilhado
com nossa parceira, a Charities Aid Foundation, que fará a auditoria (due
diligence) e o eventual pagamento. Durante a auditoria, pode ser que ela
precise de informações adicionais. Se forem necessárias, a empresa
entrará em contato com você. Como parte do processo, você precisará
aceitar os termos e condições da CAF.
A Charities Aid Foundation faz auditoria em todas as doações feitas pelo
Positive Action Fund da ViiV Healthcare e precisará entrar em contato com
você com relação ao seu requerimento. Os dados coletados no Formulário
de Requerimento serão entregues a tal departamento.
Como as propostas do Momentum devem ser direcionadas
A adolescência é um período de transição entre a infância e a fase adulta.
Essa faixa etária, que vai dos 10 aos 19 anos, responde por um sexto da
população mundial. A estimativa é que continue a aumentar até 2050,
atingindo um número estimado de 1,3 bilhão1. Em todo o mundo, mais de
2 milhões de adolescentes vivem com HIV,2 e estima-se haver 8 milhões
expostos ao HIV, mas não infectados3. Estima-se haver 11,4 milhões de
mães adolescentes na África Subsaariana4. Segundo dados de 2019 da
UNAIDS, 42% das meninas adolescentes que vivem em áreas urbanas, e
mais de 50% das que vivem em áreas rurais, já engravidaram;5 e quatro em
cada cinco novas infecções entre garotas de 15 a 19 anos de idade na
África Subsaariana ocorre entre meninas adolescentes6.
Ainda que existam dados de crianças vivendo com HIV, não há dados
desagregados para adolescentes mais velhas (de 15 a 19 anos de idade),
quanto mais de mães adolescentes. Além disso, não há dados sobre pais
adolescentes. Mães adolescentes que vivem com HIV e seus filhos, todos
morando em países com elevados índices endêmicos, enfrentam desafios

WHO. Health for the World’s Adolescents 2014
UNAIDS JUNP on H. At a Glance – HIV among Women and Girls in Sub-Saharan Africa. 2019.
https://www.unaids.org/sites/default/files/women_girls_hiv_sub_saharan_africa_en.pdf
3 Hoare J. The adolescent brain: understanding how youth perceive risks and healthcare needs. In:
21st International AIDS Conference - AIDS2016. Durban, South Africa; 2016
4 UNICEF. Children and AIDS: Statistical Update.; 2017
5 UNAIDS JUNP on H. At a Glance – HIV among Women and Girls in Sub-Saharan Africa. 2019.
https://www.unaids.org/sites/default/files/women_girls_hiv_sub_saharan_africa_en.pdf
6 UNAIDS. 2018 Global HIV Statistics. Geneva, Switzerland
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf. Accessed
September 1, 2019
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sobrepostos e dos mais variados, expondo-os a diversos riscos que
acarretam prejuízos à saúde física e mental.
Ainda que sejam de suma importância as informações e os serviços de
saúde sexual e reprodutiva de HIV/prevenção da transmissão do HIV de
mãe para filho, há inumeráveis questões que atentam à qualidade de vida
de tais pessoas e exigem reparação. Um número significativo de mães
adolescentes que vivem com HIV está em relacionamentos nos quais a
diferença de idade com o par é grande, têm informações insuficientes
sobre prevenção do HIV e, se infectadas no período perinatal, às vezes
não sabem que estão infectadas, descobrem muito tarde, têm
informações insuficientes sobre contraceptivos e sexo seguro. Políticas
sobre idade de consentimento e falta de serviços de HIV/saúde sexual e
reprodutiva integrados e disponíveis a mães adolescentes são apenas
algumas das barreiras nos sistemas de saúde que reduzem o acesso.
Em ambiente comunitário e familiar, o estigma relacionado ao HIV evita
que muitas revelem a condição a potenciais parceiros e seus parentes, e a
discriminação dos familiares e das comunidades em decorrência da
gestação na adolescência as deixa vulneráveis a consequências ruins para
a saúde física e mental.
Além disso, algumas vivem em países nos quais uma gestação abrevia a
educação, já que existem políticas escolares a respeito do momento a
partir do qual a gestação começa a aparecer; em alguns casos, muitas não
têm permissão de voltar após o parto. Quando podem retornar, a falta de
cuidados com o filho em casa e as noites insones afetam a concentração e
impedem o progresso das meninas. É sabido que níveis de instrução mais
baixos afetam a situação socioeconômica. Segundo dados da UNAIDS de
2019, mães adolescentes com situação socioeconômica pior têm
perspectiva profissional reduzida e maior probabilidade de serem mães
precoces. A pobreza também está ligada à insegurança alimentar e baixo
peso do bebê ao nascer
Enfrentar a revelação da doença, auxiliar a adesão, resolver preocupações
da subsistência, saúde e desenvolvimento dos bebês, apoio do parceiro e
do restante da família, lidar com relacionamentos no papel de mãe, nora,
esposa, etc., sexo mais seguro e planejamento do futuro são algumas das
questões sobrepostas nas quais o Positive Action Momentum Fund busca
auxiliar.
Há evidências significativas sobre o que funciona para auxiliar mães
adolescentes vivendo com HIV e seus filhos.
O Positive Action está interessado em financiar intervenções comunitárias
que são efetivas na resolução das necessidades de mães adolescentes
que vivem com HIV e seus filhos. O Positive Action requer que as
propostas adotem uma abordagem que se prolongue por toda a vida,
reconhecendo o benefício triplo de se concentrar no bem-estar da
adolescente e na vida como um todo. As Momentum Grants precisam se
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concentrar em aumentar a escala ou replicar intervenções com eficácia
comprovada.
Áreas do tópico
Seu requerimento deve ser específico ao descrever de que forma as
intervenções que você deseja implementar amplificará o que funciona
como suporte a mães adolescentes vivendo com HIV e seus filhos, de
modo que tenham saúde e bem-estar. Incentivamos as intervenções que
se concentrem em derrubar as barreiras culturais.
1. Autonomia, desenvolvimento de resiliência e aumento da
independência de mães adolescentes que vivem com HIV e seus
filhos. Fornecimento de informações e serviços de HIV e saúde sexual
e reprodutiva precisos, fáceis de usar e adequados à idade; criação de
espaços seguros para mães adolescentes debaterem suas
preocupações e desenvolverem soluções em conjunto; espaço para
mães adolescentes receberem treinamento sobre
desenvolvimento/cuidados responsáveis da primeira infância e para as
crianças participarem de brincadeiras/aprendizado precoce
adequadas à idade. São de particular importância as intervenções que
aumentem a autoestima, enfrentem o autoestigma e incluam iniciativas
de proteção social que criem oportunidades para melhorar a
segurança econômica e alimentar.
2. Criação de comunidades seguras e acolhedoras que auxiliem mães
adolescentes vivendo com HIV e seus filhos a acessarem serviços de
saúde de qualidade e cuidar das crianças. Devem ser consideradas
intervenções que abordem os pais adolescentes, cuidadores e famílias
em conversas sobre prevenção do HIV, masculinidade, crenças sobre
papéis de gênero, sexo seguro, violência por causa de gênero,
planejamento e preparação para filhos e criação dos filhos.
3. O fornecimento de longo prazo de serviços de qualidade integrados
sobre saúde sexual e reprodutiva/HIV oferecidos tanto no local
quanto em nível comunitário para mães adolescentes que vivem com
HIV e seus filhos. Devem ser consideradas iniciativas viabilizadas por
meio de um modelo de apoio aos pares, que inclui suporte
psicossocial.
4. Ambiente capacitador: dar apoio às mães adolescentes para entender
e cada vez mais exigir os próprios direitos. As intervenções devem se
concentrar na resolução de barreiras estruturais que aumentem a
vulnerabilidade de mães adolescentes e seus filhos à má saúde física e
mental e construa a capacidade de liderança e assessoria das
adolescentes para se envolverem no discurso político a respeito de
saúde e bem-estar.
Critérios de financiamento:
1. Quem pode se inscrever?
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Organizações não governamentais e comunitárias que causam mudanças
na comunidade por meio da ligação ou representação das comunidades
afetadas, especialmente meninas adolescentes e jovens, em toda a sua
diversidade
2. Novo projeto
Seu projeto deve se concentrar em amplificar a escala ou replicar
intervenções que comprovadamente funcionem para melhorar a vida e o
bem-estar de mães adolescentes vivendo com HIV e seus filhos. Não
pode ser um projeto-piloto.
3. Foco na comunidade
O Positive Action acredita que o envolvimento com as comunidades locais
é fundamental para resolver o que causa desigualdades na saúde e na
vida, portanto procura promover respostas comunitárias que funcionam no
nível de alteração de crenças, atitudes e comportamentos para melhorar a
saúde e os direitos no nível comunitário.
Engajamento, participação e/ou liderança na comunidade são
requisitos obrigatórios para todas as doações do Positive Action: sua
proposta deve demonstrar como seu trabalho engajará, envolverá e dará
autonomia e trará benefícios às comunidades afetadas.
Cronogramas
O processo de requerimento, análise e concessão do Positive Action pode
demorar até três meses para ser concluído. A tabela a seguir descreve o
processo de análise para a Chamada de Propostas de 2020.
Anúncio das rodadas de
financiamento do Positive Action e
dos temas
Abertura da 2ª rodada do
financiamento
Encerramento da 2ª rodada
Reunião do Comitê de Análise
Técnica
Os requerimentos recomendados
passam pela validação
Podem ser solicitadas informações
e documentações adicionais
Decisão final e contratação

31 de agosto de 2020
02 de outubro de 2020
Semana começando em 26 de
outubro de 2020
Semana começando em 02 de
novembro de 2020
Semana começando em 09 de
novembro de 2020
15 de dezembro de 2020 em diante

Note que essas datas são um guia.
Orientações gerais
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Sua organização
O Positive Action tem como objetivo ajudar comunidades afetadas pelo
HIV e pela AIDS. Todas as organizações sem fins lucrativos devidamente
registradas que representam, ou que trabalham com ou para,
comunidades afetadas têm o direito de enviar uma proposta.
O porte e o período da doação
O financiamento à disposição é de até £ 100.000 por ano, até um máximo
de £ 300.000 ao longo de três anos.
Área geográfica
Existem restrições geográficas para os requerimentos. A África
Subsaariana continua sendo o centro da epidemia do HIV e dos índices de
natalidade de adolescentes dentro dos países onde o HIV é endêmico,
com base nos dados de adolescentes de 15 a 19 anos de idade de 30 a
208 a cada 1.000 nascimentos, um índice maior na média que países onde
o HIV não é endêmico7. O Positive Action, portanto, gostaria de solicitar
propostas dos países a seguir, nos quais a gestação e a maternidade na
adolescência ocorrem dentro do contexto de altos índices de HIV.
África do Sul, Angola, Botsuana, Gana, Lesoto, Malavi, Moçambique,
Namíbia, Nigéria, Quênia, Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia,
Zimbábue
Esboço do orçamento
O sistema de requerimento online exige que você informe um orçamento
detalhado. Ele deve mostrar os gastos para cada ano do projeto em cada
linha, incluindo custos de capital, contratação de equipe, viagens,
treinamentos, monitoramento e avaliação e comunicações.
Siga o modelo de orçamento que consta no formulário de requerimento.
Observe o seguinte:
• O valor total da doação não pode responder por mais de 50% da
receita global da organização para países com renda baixa e média.
• 85% do orçamento dos projetos deve ser gasto dentro do país; e
• Despesas indiretas acima de 15% do orçamento total do projeto não
serão aceitas.
• Os orçamentos serão estritamente cumpridos – não solicite mais
que o valor permitido, pois você não conseguirá enviar o
requerimento.
Solicitamos que todos os orçamentos sejam enviados na moeda local e
em libras esterlinas (na taxa cambial vigente). Inclua um orçamento anual
e total para seu projeto em libras esterlinas, para ser considerado para
financiamento.

7

UNDP. World Fertility Patterns 2015 - Data Booklet (ST/ESA/SER.A/370). New York;
2015
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Monitoramento e avaliação
Recomendamos enfaticamente o monitoramento e a avaliação do
programa. Analise a estrutura de resultados do Positive Action para garantir
que seus indicados estejam alinhados e não se esqueça de selecionar até 5
indicadores antes do envio. Note que os indicadores em questão estão préselecionados para esta área temática e serão acordados antes da
contratação
Referências e validação
É obrigatório haver duas referências. As referências devem ter
conhecimento do trabalho da sua organização e incluir um contato
identificado, com número de telefone e e-mail.
Se o financiamento for aprovado pela diretoria, é preciso ocorrer a
validação do status beneficente da sua organização antes de o
financiamento ser disponibilizado. A validação será realizada pela Charities
Aid Foundation (CAF). Confira as perguntas frequentes para conhecer mais
detalhes sobre a validação.
Múltiplas propostas
Como regra, organizações não governamentais (ONGs) não devem
solicitar mais de uma doação nesta chamada de propostas. No entanto,
consideraremos requerimentos dos escritórios da mesma organização,
porém de países diferentes.
Como designar um contato primário
Exigimos que todas as organizações internacionais que tenham um
escritório no país onde o projeto estará localizado apresentem um contato
em tal país. É possível incluir também um contato secundário fora do país.
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