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Eesti HIV-positiivsete võrgustik 
(EHPV)

• EHPV loodi aprillis 2005.

• EHPV tegutseb üleriigiliselt.

• Organisatsioonis töötab 14 
inimest + 10 vabatahtlikku

• Võrgustiku liikmeid 80• Võrgustiku liikmeid 80

• 1500 teenuste kasutajaid



MEIE MISSIOON

HIV-positiivsete inimeste elukvaliteedi
parendamine:

• huvitatud poolte kaasamisel;

• psühholoogilise, sotsiaalse, juriidilise ning
konsultatiivse abi osutamise teel;

• samuti juurdepääsu tagamine kvaliteetsele ARV-
ravile ja diagnostikale.



STRATEEGILISED SUUNAD

• HIV-positiivsete inimeste ravi, 
hoolduse ja toetuse 
kättesaadavuse laiendamine;

• HIViga elevate inimeste õiguste 
eest kostmine;

• Ühiskonna tolerantse suhtumise • Ühiskonna tolerantse suhtumise 
kujundamine HIV-positiivsetesse 
inimestesse;

• HIV-positiivsete kogukonna 
potentsiaali tugevdamine.



ORGANISATSIOONI POOLT 
OSUTATAVAD TEENUSED

• Kodanikuühiskonna organisatsioonide ühendamine 
HIV-valdkonnas;

• Nõustamiseteenus „võrdne-võrdsele“ Tallinnas, 
Purus ja Narvas; 

• HIV-ga elavate inimeste õiguste eest kostmine

• Informatsiooni- ja uudisteressurss www.ehpv.ee

• Tugigrupid  HIV+ Tallinnas, Tartus ja Purus

• Nõustamised HIV-st mõjutatud perekondadele, 
projekt “Peretuba”

• Koolitused, treeningud ja suvekoolid patsientidele

• Massüritused  (World´s AIDS Day, AIDS Memorial 
Day jm)

• Positiivne ennetustöö (kiirtestimine, LOVE Condom, 
loomingulised tegevused jm)

• MSM  projekt 



KOOSTÖÖKOGU
• 22. augustil 2009 lõi Eesti HIV-

positiivsete võrgustik HIV-valdkonnas 
töötavate mittetulundusühingute 
Koostöökogu.
Koostöökoguga on liitunud: Pealinna Abikeskus, 
MTÜ Convictus Eesti, MTÜ EHPV, SA Terve Eesti, 
MTÜ LIGO, MTÜ Sind ei jäeta üksi, MTÜ ESPO, 
MTÜ Päästearmee Eestis, Assotsiatsioon Anti-
AIDS, MTÜ Südaeesti Sotsiaalkeskus.AIDS, MTÜ Südaeesti Sotsiaalkeskus.

• Meie üldiseks eesmärgiks on tagada 
ühine infovõrgustik ja tõhusam koostöö 
MTÜ-de vahel, määratleda efektiivsest 
koostööst huvitatud organisatsioonide 
ühised vajadused ja eesmärgid ning 
hea üksteisemõistmise saavutamine.



KONSULTATSIOONITEENUS 
VÕRDNE-VÕRDSELE

• Konsultatsioonid antiretroviirus- ja 
hepatiidivastase ravi järjepidavuse, 
sotsiaalsetes ja psühholoogilistes 
küsimustes. 

• Kabinettides töötavad koolitatud 
„võrdsed“ konsultandid, kellel on isiklik 
kogemus elust HIV-ga, hepatiidiga, kogemus elust HIV-ga, hepatiidiga, 
tuberkuloosiga või narkosõltuvusega. 
Konsultatsioonid toimuvad nii 
gruppidele kui ka individuaalsel 
tasandil, samuti on võimalik saada 
konsultatsiooni telefoni ja interneti 
vahendusel.



EESTKOSTE OSAKOND

• 2009 aasta alguses alustas enda tegevust Eesti HIV-positiivsete 
Võrgustiku Eestkoste Osakond.

• HIV/AIDSi valdkonnas töötavate organisatsioonide 
ühendamine/ühinemine.

• Teavitamine/informeerimine HIV-positiivsete inimeste 
probleemidest sotsiaalses, poliitilises ja majanduslikkus sfääris.probleemidest sotsiaalses, poliitilises ja majanduslikkus sfääris.

• Ühise ettekujutuse loomine HIV-ga elavate inimeste probleemidest ja 
vajadustest.

• Statistika, faktide ja muu informatsiooni valgustamine valitsuse 
esindajatele ja teistele organisatsioonidele.

• Uute ideede levitamine ühiskonda.

• Peale seda Eestkoste Osakond aitab  leida vastused küsimustele, mis 
on seotud HIV-positiivsete inimeste sotsiaalse, majandusliku ja 
õigusliku diskrimineerimisega.



TUGIGRUPP HIV+



NÕUSTAMISED JA GRUPITÖÖ HIV-
ISTMÕJUTATUD PEREKONDADELE



SUVEKOOL, TREENINGUD, 
KOOLITUSED

• Koolitus

• Treening

• Supervisioon

• Sport

• Grupitööd

• Puhkamine koos

• Individuaalsed 
nõustamised

• Loomingulised 
tegevused

• Alati midagi uut



ÜRITUSED
• World AIDS Day

• AIDS memorial Day

• STOP TB

• Hepatiit

• Valentinipäev• Valentinipäev

• Narkomaania 
vastuvõitlemispäev

• Lastekaitse päev

• Noorte üritused

• ja muud



POSITIIVNE ENNETUSTÖÖ

Love Condom 
Kampaania

100% 
kondoomide kondoomide 
kättesaadavus



TESTING MILLIONS ESTONIA



LOOMING

• Positiivne 
looming

• Fotonäitused

• Ideede • Ideede 
genereerimine 
ja elluviimine 
jm.



VÕRGUSTIKU TÄHTSAMAD 
SAAVUTUSED

� RED RIBBON AWARD võitja. EHPV tunnistati 
üheks parimaks maailmas HIViga elavate inimeste 
hoolduse ja toetuse alal töötavaks 
organisatsiooniks;

� EHPV tegutseb üle-eesti ja rahvusvahelisel 
tasandil ning püüab saavutada eesmärki, mille 
kohaselt HIV-positiivsed inimesed osaleksid HIV ja 
AIDS-i poliitika kujundamisel, teeninduse AIDS-i poliitika kujundamisel, teeninduse 
arendamisel ja nende funktsioonide täitmise 
monitooringul;

� HIV valdkonnas tegutseva 
kodanikeühenduste Koostöökogu loomine;

� EHPV osales aktiivselt 2006. ja 2008.a. 
Kõrgetasemelisel ÜRO Peaassamblee 
Istungil ametliku esinduse koosseisus;

� EHPV esindaja on Riikliku ARV-ravimite 
Hankekomisjoni liige;

� Kaks EHPV esindajat on Riikliku HIV ja 
AIDS-i Komisjoni liikmed.



PROJEKTIPÕHINE TEGEVUS
Eesti allikad:

• Tervise Arengu Instituut

• Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

• Avatud Eesti Fond

Välismaa allikad:

• AIDS Healthcare Foundation

• AmFar

• TAIDES

Organisatsioonid, ühendused kuhu kuulume:

Koostöökogu, Baltic Positive Network, ECUO (East Europe & Central Asia 
Union of PLWH), Civil Society Forum



TULEVASED UURINGUD
• Stigma Indeks

• TB+HIV Ida-Virumaal



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!
• Eesti HIV-positiivsete võrgustik

• ehpv@ehpv.ee

• www.ehpv.ee

• Peakontor: Mardi 3, 10145, 
TallinnTallinn

• Telefon: (+372) 56506316

• (+372) 6410133

• Faks: (+372) 6410133


