A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos projetos que você
apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois relatórios de progresso e um
relatório final de resultados.

Relatório Final

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA VIDA
Direito e Cidadania: Assistência jurídica gratuita para portadores do HIV/AIDS
O apoio foi de fundamental importância para ampliação do alcance projeto,
aumentando quantitativamente e qualitativamente suas ações. Por meio das
atividades realizadas, 1800 portadores e familiares de pessoas vivendo com
HIV/AIDS passaram a conhecer e acessaram seus direitos e garantias individuais,
asseguradas em lei e pela Constituição Federal.
A prestação de orientação jurídica é fundamental para promover o empoderamento e
resgate da cidadania desse segmento da sociedade, submetido corriqueiramente ao
preconceito e à discriminação no convívio social. As proposituras de ações judiciais no
âmbito do direito previdenciário, trabalhista e civil têm sido um marco na reparação de
direitos e garantias individuais da comunidade soropositiva do Distrito Federal.

Atividades realizadas:




Assistência judiciária e orientação jurídica ininterrupta;
Propositura de medidas judiciais de danos morais e materiais e para garantir acesso a
medicamentos especiais ou seu fornecimento pelo governo;
Produção de cartilhas e folders.

Procurei a ONG Amigos da Vida para orientação jurídica, pois na época eu
trabalhava em um restaurante e estava passando por perseguição por conta das minhas
consultas que ocorriam a cada 3 meses e eu precisava chegar mais tarde; fui demitida após
ter ficado afastada pelo INSS. Durante esse período a ONG vem me dando todo auxílio
jurídico e psicológico e, além disso, conseguiram um lar para mim pois fiquei em situação
de rua e a ONG me encaminhou para o Lar da Mulher Brasileira, que me deu todo o apoio e
acolhimento necessário até a saída do meu benefício do INSS.”
Zenilda, beneficiária do projeto
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