समुपदे शक

प्रकल्पातील लोकाांना एच आय व्ही / एड्स प्रोग्राममध्ये समविष्ट सेिा विषयी समुपदे शन सेिा दे णे हे

समप
ु दे शकाचे प्रथम कततव्य असेल कक ज्यामळ
ु े िैयक्ततक ककां िा गाि पातळीिर िततन ओळखणे की ज्याचा

प्रकल्प पातळीिर पररणाम होतो. आपण काम करत असलेले लोकाांपैकी ककां िा तयाांचे कुटुांबातील सदसयाांपैकी
गरजू लोकाांना बीसीसी सत्राद्िारे आउटरीच सटाफ माफतत सांबोधित करणे ककां िा एकास एक समुपदे शन
करणे.

िैयक्ततक प्रकरणे हाताळताना गुप्ततेचा भांग होणार नाही याची काळजी घेणे.
प्रकल्पाांतगतत राबविल्या जात असलेल्या सित ऍतटीव्हीटी मध्ये सहभागी होणे जसे कक प्रोजेतट आिाररत

क्तलननक, आरोग्य शशबबर आणण रुग्णाांची नोंदी, औषिाांची दे खभाल करणे, कांडोम िाटाघाटीच्या कौशल्याचा
सल्ला, लुब्सचा िापर ई.

कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या : पुढील काये करण्यासाठी जबाबदार असर्ील :
समप
ु दे शन आणि वर्तिक
ू बदल संवाद
१

एच आय व्ही / एड्स / एस टी आय, सुरक्षित लैंधगक सांबांि, औषिोपचार इतयादीांिर िैयक्ततक ि

२

समुपदे शक कौटुांबबक सामुपदे शनातही गुांतलेला असेल.

३

कांडोम िापर, कांडोम बोलणीच्या कौशल्याचा सल्ला.

४

लोकाांना ननयशमत सितसािारण तपासणीसाठी प्रित्त
ु ील आय टी टी सी, एस टी आय
ृ करून पढ

गट सत्रे घेण्यास सल्लागार जबाबदार आहे त.

क्तलननक, एआरटी इतयादी ठठकाणी तपासणी ककां िा औषिासाठी सांदशभतत करण्यास दे खील
सल्लागार जबाबदार असतील.

५

समुपदे शन तांत्रज्ञानािरील ओ आर डबल्यू ना शशकिण्याची जबाबदारी असेल कामाच्या ठठकाणी

६

िांदा करणाऱ्या मठहला ि तयाांचे जोडीदार याांची सल्लामसलत करुन तयाांना एच आय व्ही / एड्स

७

या व्यनतररतत, तो सथाननक सांदभत, पाठपुरािा साठी उपयुतत बीसीसी मटे ररयल विकशसत करे ल.

बीसीसी आणण मनोिैज्ञाननक आिार दे ण्यासाठी सल्लागार जबाबदार असतील.

सेिा घेण्यासाठी प्रव्र्यत्त करणे. (एस टी आय ट्रीटमेंट, आय सीटीसी ई.)

८

क्तलननकचे व्यिसथापन, विशेषतः रुग्णाच्या प्रिाहाचे रे कॉडत व्यिसथापन, क्तलननकच्या ठठकाणीची

९

एम अँड ई सहाय्यक कम अकाउां टां ट याांच्या समन्ियाने सल्लागार कमी काम होणारी हॉटसपॉट,

दे खरे ख जबाबदारी समुपदे शक जबाबदार असेल.

िाढती डीफॉल्टसत असलेल्या साईटची ओळख करून दे ईल - आउटरीच योजना तयार करे ल आणण

हॉट सपॉट, िाढती डीफॉल्टसत असलेल्या साईट ची ओळख करून दे ईल - आउटरीच योजना तयार
करे ल आणण हॉट सपॉट सतरािरील बैठकीला भेट दे तील.

१० ओ आर डबल्यू समिेत सल्लागार आय टी टी सी शी सांबांि सुिारण्यासाठी एक योजना तयार
करतील जेणेकरुन टी आय पासुन आय सी टी सी कडे सांदशभतत ग्राहकाांची यादी तयार करणे,
रे फरल्स ि रे फरल रक्जसटर ची दे खभाल करणे सनु नक्चचत होईल.

११ सल्लागार आणण एम आणण ई सहाय्यक कम अकाउां टां टसमिेत िेळेिर बाब्दारी ररपोटत पाठविण्याची
जबाबदारी घेईल जसे की कांडोम सटॉक, ओ एस टी औषि साठा, एस टी आय आणण इतर
सामान्य औषि सटॉकनुसार.

१२ सल्लागार साईट प्रमाणीकरण प्रकियेत भाग घेतील आणण एम अँड ई सहाय्यक कम अकाउां टां टसह
प्रकल्पाच्या एच आर जीांची साईट नतमाही लाईन यादी अद्ययाित करतील.

१३ सल्लागार

(सटे क होल्डर) बैठकीत भाग घेईल आणण बी सी सी आणण सेिेच्या उपिमाशी सांबांधित

मद्
ां आहे याची खात्री करण्यासाठी एक एन्गेज्में त प्लान तयार करे ल.
ु द्याांचा सांबि

१४ टी आय आणण बायो - मेडडकल कचरा व्यिसथापनात िापरलेल्या सुया आणण सीरीन्जचे सांग्रहण
आिचयक मागतदशतक सच
ू नाांनुसारसुननक्चचत करे ल.

१५ मठहन्यातन
ु १० टे १२ ठदिस फील्ड भेटी द्िारे लोकाांना समप
ु दे शन सािे दे णे.
१६ प्रकल्पातील लोकाांना सामाक्जक कल्याण सेिा ि सुवििा शमळुन दे ण्यासाठी काम करणे.
१७ समुपदे शक प्रकल्प व्यिसथापकाांना ररपोटत करतील.
१८ ररपोटत तयार करण्यासाठीची माठहती दे णे.
१९ प्रकल्पाांतगतत ठदल्या जाणाऱ्या सेिा बाबत सित रे कॉडत साांभाळणे .

