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Program je namenjen gejem, kiiivijo s hivom. Njihovim problemom zaradi lastne homoseksualnosti,

ki v druäbi ni sprejeta, se je pridruåil 5e veðji problem, namreð äivljenje s hivom, z doslej 5e

neozdravljivo boleznijo. To jih 5e dodatno stigmatizira. Zato ni ðudno, da vedenje o svoji bolezni

zadriujejo zase in se ne razkrijejo niti drug drugemu.

Skupina za samopomoö je priloänost, da najdejo svoj krog enakih, da se brez bremena z njimi

pogovarjajo in sreðujejo. To povezovanje nedvomno omili ali odpravi hujSe duSevne stiske, socialno

izolacijo, nizko samopodobo, avtodestruktivno vedenje (zloraba alkohola, drog, samomorilnost), pa

tudi zmanjSuje moänost nevarnih seksualnih praks, ki bi vodile do novih okuib. Prav zaradi tega

zdravniki zelo podpirajo tovrstne skupine za samopomoö in z njimi sodelujejo. Tudi slovenski

zdravniki, ki pokrivajo podroðje hiva, so z veseljem pristopili k temu projektu in o njem obveSðajo

svoje paciente. To je namreð edini naöin, da prispe informacija samo do oseb s hivom in da varujejo

njihovo anonimnost.

Pomemben del programa je internetna mreZa oziroma klepetalnica. Nanjo se s posredovanjem

zdravnikov prijavijo samo geji s hivom. Preko mailov izmenjujejo izkuðnje, pomisleke, vpraðanja ...

tako o metodah zdravljenja, kot o preganjanju izoliranosti in osamljenosti. Ker so na mreZi povsem

anonimni, je njihovo komuniciranje neobremenjeno. Mentor programa doloðena vpra5anja alitudi
kritike na zdravljenje lahko posreduje zdravnikom, ne da bitivedeli, kdo jih jeizrazil. Tak postopek

daje povratne informacije zdravnikom, saj si jih bolniki v direktni povezavi z njimi ne upajo izraziti.

Mreia je tudi edini medij, preko katerega se lahko vse zainteresirane informira o delovanju skupine

za samopomoð, o sreðanjih, delavnicah, Sportnih aktivnostih, obiskih vtujiniin drugih novostih, kise
v zvezi s hivom odvijajo v 5irði druäbi, doma in po svetu.

Mreäa predstavlja izhodi5ðno toðko za prikljuðitev k skupini. Vsak, ki na mreZi izraziieljo, da bise
prikljuðil k skupini ali se udeleåil kake od dejavnosti, je najprej povabljen na individualno sreðanje s

predstavnikom skupine. V pogovoru mu mora najprej zagotoviti popolno molðeðnost o ölanih

skupine. Predstavnik skupine potem na sreðanju poroða o pogovoru s kandidatom in ölaniodloðijo, ali

sega povabivskupino. Zaradi slabih izkuSenj, namreð nekateriso Siriliinformacije, kdo ima hiv, jeta
del 5e posebno pomemben in sploh omogoöa vstop v skupino. Kajti, ðe skupina ne bo zmogla

zagotavljati anonimnosti svojim ðlanom, bo zelo hitro propadla, saj se sreðanj nihðe veð ne bo äelel

udeleievati.

Skupino moderira mentor, kije tudi predstavnik navzen, torej do zdravnikov, medijev, uradnih

in5titucij itd. On se tudi dogovarja o izvajanju programa in projektov, kot so dopolnilna izobraÍevanja,

sreðanja s tujimi podobnimi skupinami. Na pobudo ðlanov pripravlja projekte, ki so zanimivi za

ðlanstvo. Tak projekt bo recimo raziskava med slovenskimi zobozdravniki, ali bi bili pripravljeni

sprejeti hiv+ pacienta za stalnega pacienta. Ker je bilo doslej ravno med zobozdravniki najveö

odklanjanja teh pacientov, je taka raziskava nujna, saj okuienim omogoði vedenje, kateri

zobozdravniki natanöno so pripravljeni jih sprejeti. Rezultati, ki so osebam s hivom na voljo, so seveda

zelo koristni, saj sedaj vedo, na katerega zobozdravnika se lahko brez teiav obrnejo. Podoben projekt
je tudiodkrivanje naklonjenih osebnih zdravnikov, ki ne bodo imelizadräkov priobravnavioseb s
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hivom, in pa naklonjenega psihiatra, kije preko lnfekcijske klinike na voljo osebam s hivom.

Sodelovanje s specialistom proktologom, ki je tudi sam gej in z veseljem sprejema v preventivne
preglede geje s hivom, Tako opravi tudi testiranja za vse druge spolno prenosljive okuãbe, kar je ðe

posebej koristno.

Sreðanja skupine potekajo L-2x meseöno, v klubskih prostorih. Namenjena so druäenju, neobveznim
pogovorom, izmenjavi izkuSenj kot tudi samopomoöi ob veðjih duSevnih ali socialnih stiskah. Õlani

priloZnostno prinesejo doma pripravljeno hrano, ali jo celo skupaj pripravljajo na licu mesta, veðkrat
pa se udeleZijo tudi skupne veðerje ali kosila. Po Zelji si ogledajo kak film s hiv tematiko in se potem o

njem pogovarjajo. Na voljo imajo priroöno knjiänico z informativnimigradivi, knjigamis podroöja hiva

ali aidsa, kot tudi z literarnimi deli. Lahko se dogovorijo za skupen obisk kulturne prireditve, Sportne

aktivnosti, savne, ali izleta v naravo. Vzpostavljajo tudi stike s podobnimi skupinami v tujini in
pripravijo izmenjavo, tako da ðlanituje skupine pridejo vSlovenijo, ðlaninaSe pa na sreðanje vtujino.
Õlani se lahko udeleZijo mednarodnih sreðanj in konferenc, ki so namenjene ljudem, ki åivijo s hivom.
Õlani skupine tudi dvakrat letno izvedejo evalvacijo programa ter intervizijo, ob sodelovanju

zunanjega sodelavca pa tudi supervizijo. V naörtu je udeleiba na eniod aids konferenc za ljudis
hivom, ki se je poleg strokovnjakov vedno udeleäi tudi par tisoö seropozitivnih posameznikov. Na

konferenci pripravijo poseben program z delavnicami, izmenjavami, razstavami in kulturnim
programom.
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