COMISSIÓ
d’INCIDÈNCIA
POLÍTICA
Coordinador: Luis Vañó Gísbert
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Liderem la defensa dels drets de les persones amb VIH, VHC i
sida i de les organitzacions que treballen amb elles, vetllant
pel compliment del dret universal a la protecció de la salut de
les persones amb VIH i/o VHC a la Comunitat Valenciana i
actuant contra la discriminació, la serofobia i l’estigma. Ho
fem participant activament en accions, reunions i
organitzacions.
L’any 2019 la comissió d’incidència política va dur a terme
102 accions, centrales en la sensiilització i la comunicació i en
la Conselleria de Sanitat.
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Amb la finalitat d'incrementar i optimitzar la participació
ciutadana en xarxes d'organitzacions en resposta al VIH i la
sida a la Comunitat Valenciana, CALCSICOVA crea el
projecte: “PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN XARXES
D'ORGANITZACIONS EN RESPOSTA Al VIH, SIDA I
HEPATITIS”, que pretén fomentar mitjançant l'acció formativa
la participació voluntària en el teixit associatiu en l'àmbit del
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VIH i la sida a la Comunitat Valenciana, establir i desenvolupar
el funcionament d'espais de participació i treball conjunt en
les nostres entitats i desenvolupar la transparència i rendició
de comptes en totes les activitats de la Coordinadora.
Per a això, amb les set organitzacions participants, es
desenvoluparen les següents activitats:
‣ Curs de formació del voluntariat amb 39 persones
formades
‣ Reunions de les Comissions Sectorials de Treball
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‣ Com a resultat d'aquestes reunions es van posar en
marxa 304 estratègies i accions conjuntes.
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‣ Es van dur a terme 7 reunions de la Junta Directiva i una
Assamblea General Ordinària.
‣ Participció i assistència a 55 òrgans i espais de participació
de diferents plataformes.
‣ 7 cursos de formació per al treball en xarxa realitzats per a
optimitzar els processos de participació ciutadana i el
treball en xarxa de les associacions membres de
CALCSICOVA. Participaren 73 persones.
‣ Activisme 3.0: actualització i manteniment de la web i de
les xarxes socials
‣ Bona part del nostre activisme es concentra en web i
xarxes socials, que acosten la participació en l'àmbit
del VIH i la sida i l'hepatitis a cada persona
interessada, al mateix temps que faciliten el treball en
xarxa del nostre teixit associatiu. Oferim a més a la
població informació en temps real de les diferents
possibilitats de participació, activitats i novetats i
reptes en el nostre àmbit, la qual cosa serveix per a
facilitar i motivar la participació. Això ens ha permès
no sols millorar els espais de participació i treball
conjunt entre les nostres entitats, sinó també mantenir
informada a tota la població interessada i servir a la
transparència i rendició de comptes.
Página 4

