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Maadhimisho ya siku ya Kifua Kikuu 
Duniani hufanyika kila tarehe 24 
mwezi Machi, ambapo  lengo la 
maadhimisho haya ni kuielemisha 
jamii madhara  ya kiafya yatokanayo 
na Ugonjwa wa Kifua Kikuu,pamoja 
na athari zake kiuchumi ili kwa 
pamoja kuja na mikakati ya kuon-
dokana na Ugonjwa wa Kifua Kikuu. 
Mwaka huu  maadhimisho haya 
kitaifa yalifanyika Katika Viwanja vya 
Tangamano Mkoani Tanga, na Mgeni 
Rasmi katika Maadhimisho haya 
alikuwa Waziri wa  Afya Mheshimiwa 
Ummy Mwalimu pamoja  na  viongozi 
wengine wa Serikali.       .
Katika maadhimisho ya Mwaka huu 
ya siku ya Kifua Kikuu 2022,  Kauli 
Mbiu ilikuwa  ni “WEKEZA KATIKA 
KUKOMESHA KIFUA KIKUU ILI 
KUOKOA MAISHA”. Ikilenga katika 
kuhamasisha uwekezaji katika 
mapambano dhidi ya Ugonjwa wa 
Kifua Kikuu ili kufikia malengo ya 
kuondokana  na Ugonjwa wa Kifua 
Kikuu kama ilivyoazimiwa na viongozi

Mhemishimwa, Ummy Mwalimu 
alieleza ya kwamba,  Serikali 
imewekeza katika mapambano dhidi 
ya Ugonjwa wa TB, na kufafanua ya 
kuwa pamoja na dunia kuwa katika 
mapambano dhidi ya UVIKO-19 bado 
Kifua Kikuu kiliendelea kuwa tishio 
ambapo takwimu zinaonesha watu 
87,000 walipimwa na kuonekana 
kuwa na Ugonjwa wa Kifua Kikuu na 
wakati huo watu 26,800 walifariki 
kutokana na Ugonjwa wa Kifua Kikuu 
kwa Mwaka 2021 hapa nchini.   .
Aidha, Mhe.Waziri akiongea wakati 
alipotembelea Banda la NACOPHA 
alipongeza Baraza kwa Kazi nzuri 
linayoifanya ya kupaza sauti ya Watu 
Wanaishi na Virusi vya UKIMWI katika 
kupata haki zao za msingi, na 
kuwataka  Mpango wa kitaifa wa 
Mapambano ya Kifua Kikuu (MKUTA) 
kuiga mazuri yanayofanywa na 
NACOPHA na utendaji kazi wake ili 
kuweza kuwa na maendeleo endelevu
Mhe.Ummy aliwaomba Wadau 
kuhamasisha uwekezaji katika

mapambano dhidi ya Ugonjwa wa 
Kifua Kikuu kwa kuwa huduma zake 
zimeunganishwa katika huduma za 
msingi za Afya na pia kuwaomba 
kufanya kazi kwa pamoja na jamii 
kwa kutumia uzoefu na utaaalamu 
wao ili kuja na mbinu za kuongeza 
mapambano dhidi ya Kifua Kikuu.   .
Siku ya Kifua Kikuu duniani ni 
muhimu katika kutambua wajibu wa 
jamii katika jitihada za mapambano 
dhidi ya Kifua kikuu na kutumia 
jitihada hizo katika kukabiliana na 
UKIMWI kwa lengo la kuyafika 
malengo ya kitaifa na kimataifa ya
95 95 95.                               .
Katika maadhimisho hayo Vikundi 
wezeshi vya Watu wanaishi na Virusi 
vya UKIMWI kutoka Konga ya Tanga 
jiji, waliweza kuonesha shughuli za 
Uzalishaji mali wanazozifanya  kwa 
lengo la kujiendeleza kiuchumi. Hata 
hivyo katika maadhimisho hayo 
wadau mbali mbali walishiriki,  ikiwe-
mo Shirika la Msalaba mwekundu, 
Stop TB Tanzania, AMREF na MDH. 
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NACOPHA kupitia Konga ya 
Halmashauri ya Manispaa ya Nyama-
gana katika Mkoa wa Mwanza kwa 
kushirikiana na taasisi ya Sure WAVE 
wameendelea kuiwezesha Klabu ya 
Watoto Wanaoishi na Virusi vya 
UKIMWI, ambayo ilianzishwa na 
NACOPHA ikiwa na lengo la kuwaweze-
sha  kupata huduma zinazohusiana na 
masuala ya Virusi vya UKIMWI(VVU) 
ikiwa ni pamoja na kuhakikisha 
wanaishi maisha mazuri na kupata 
haki nyingine za msingi kama 
wanazopata watu wengine.      .
Kuanzishwa kwa klabu hii kulipelekea 
kuanzishwa kwa huduma za Tiba na 
matunzo kwa watoto wanaoishi na VVU 
katika Zahanati ya Sahwa iliyopo kata 
ya Lwanhima katika Halmashauri ya 
Mji wa Nyamagana, ikiwa hapo awali 
hakukuwa na Kituo mahususi cha Tiba 
na Matunzo kwa ajili ya watoto 
wanaoishi na VVU.          .
Aidha Klabu ina jumla ya wanachama 
26 (wanaume 10 na wanawake 16) 
wakiwa na umri kati ya miaka 2 hadi 
17, ambapo uanzishwaji wa Klabu hii ni 
sehemu ya matokeo ya mradi wa HEBU 
TUYAJENGE (HT)  unaowezeshwa na 
Shirika la USAID. Wakili Tiba kutoka 
kata ya Lwanhima wameweza kuibua 

Watu wanaoishi na VVU hasa Watoto na 
kuwaunganisha kwenye huduma za 
Tiba na Matunzo. Kata hiyo ni kati ya 
kata zinazofikiwa na mradi wa HT 
ambao kimsingi umesaidia kwa kiasi 
kikubwa katika mwitikio wa UKIMWI.
Konga ya Nyamagana inasaidia Klabu 
hiyo na kuhakikisha Watoto hao 
wanawezeshwa kuishi maisha bora, 
sambamba na utolewaji wa elimu ya 
VVU na UKIMWI, Kujikinga na 
magonjwa nyemelezi pamoja na 

matibabu, pamoja na jinsi ya kuzingatia 
utumiaji wa huduma za tiba na 
matunzo kwa wale waliokwisha pima 
na wanastahili kupewa huduma hiyo.
Aidha, ushahidi unaonesha kuwa vituo 
vya Tiba na Matunzo (CTC) vina 
mchango mkubwa katika  kusaidia 
Watu Wanaoishi na Virusi vya UKIMWI 
kuzingatia huduma kwa usahihi 
ikiwemo huduma za Tiba na Matunzo 
na kupelekea kuweza kufubaza virusi 
vya UKIMWI hasa kwa vijana balehe na 
watoto. .
Taasisi ya WAVE kwa kushirikiana na 
NACOPHA inaendelea kutoa virutubisho 
vya lishe kwa Watoto wanaoishi na 
Virusi vya UKIMWI kila wiki, ikiwa ni 
pamoja na kuandaa Mijadala tiba  na 
kuendelea kukamilisha taratibu za 
kuwezesha vijana wanaoishi na virusi 
vya UKIMWI kupata bima ya afya 
itakayowasaidia kupata huduma 
zinazohusiana na UKIMWI.      .
Pia, Taasisi ya Sure Wave Foundation 
inasaidia watoto 16 kati ya 26 wenye 
Bima ya Afya ya Jamii (ICHF) ambayo ni 
mwendelezo wa uwezeshaji katika 
kuhakikisha watoto wanaoishi na VVU 
wanapata huduma bora za afya.

USAID YAWEZESHA KUANZISHWA KWA KLABU YA 
WATOTO WAVIU KATIKA KONGA YA NYAMAGANA

2

Baadhi ya wanachama wa Konga ya Nyamagana wakiandaa Uji
wa Lishe kwa Watoto WAVIU katika Zahanati ya Sahwa

Picha ya Pamoja: Viongozi wa Konga ya Nyamagana, Mratibu wa mradi 
ngazi ya Konga pamoja na klabu ya Watoto wanaoishi na VVU.



NACOPHA KWA KUSHIRIKIANA NA TARURA YATOA
ELIMU YA VVU KATIKA MKOA WA MWANZA

Baraza la Taifa la Watu Wanaoishi na 
Virusi vya UKIMWI (NACOPHA) kwa 
kushirikiana na TARURA Ofisi ya 
Mwanza waliandaa mafunzo kwa 
Umma ikiwa ni pamoja na uhama-
sishaji wa upimaji wa Virusi  vya 
UKIMWI katika maeneo zinapojengwa 
barabara katika Mkoa wa Mwanza 
wilaya ya Ilemela, kata ya Buzuruga, 
Kijiji cha Nundu Mkoani Mwanza.
Zoezi hili lilifanyika mnamo mwezi 
Aprili 2022 ambapo wafanyakazi  wa  
ujenzi wa barabara  walifundiswa 
umuhimu wa kupima ili kujua afya na 
wakati huo ikiwa ni pamoja na 
kutumia mbinu za kuendelea na jitiha-
da za kujikinga ili kupunguza kasi ya 
Maambukizi kwa jamii ikiwa ni pamoja 
na kukabiliana na maambukizi ya 
mama kwenda kwa mtoto na 
uelimishaji wa matumizi sahihi ya 
kondomu. .
Aidha Konga ya Nyamagana iliweza 
kufanya mdahalo kama njia ya 
uelimishaji kwenye jamii iliyolenga 
katika kutambua namna Kondomu 
zinavyotumiwa, ambapo walibaini 

kuwepo kwa changamoto ikiwemo 
ugumu wa upatikanaji wa kondomu 
katika maeneo ya vijijini na katika 
makampuni ya Ujenzi. Vilevile pale zilipo-
patikana katika maeneo hayo muda 
wake wa matumizi ulionekana kuwa 
umekwisha ama zilikuwa zikitunzwa 
katika mazingira yasiyofaa na hii 
inatokana na kuwa,  kazi nyingi za ujenzi 
wa barabara zinafanyika katika maeneo 
ya vijijini.                     .
Ili kukabilina na hali hiyo NACOPHA 
kupitia Konga ya Nyamagana iliweza 
kutoa kondom mia tano (500) kwa  
wafanyakazi 150 ( wanaume 130 na 
wanawake 20) pamoja na utolewaji wa 
elimu juu ya umuhimu wa kufanya 
upimaji wa hiari wa VVU kwa mafundi 
ujenzi hii ikiwa ni katika kutekeleza 
malengo ya Kimataifa na kitaifa ya 
kufikia  95 95 95.                   . 
Aidha Washiriki katika zoezi hilo ni 
Konga ya Nyamagana, wafanyakazi wa 
TARURA, Mafundi Ujenzi pamoja na 
Wananchi wa eneo hilo.            .
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Katibu wa Konga ya Nyamagana akitoa elimu ya masuala ya UKIMWI kwa wafanyakazi 
wa TARURA mkoani Mwanza, ambao wako katika ujenzi wa barabara 

Katibu wa Konga ya Nyamagana mkoani Mwanza Bw.Joseph Kiharatha akigawa Kondomu 
kwa wafanyakazi wa TARURA wakati wa utoaji wa elimu ya masuala ya VVU na UKIMWI.



NACOPHA kupitia mradi wa HEBU 
TUYAJENGE unaowezeshwa na Shirika 
la Maendeleo la Watu wa Marekani 
(USAID) uliendesha mijadala Tiba 
katika Chuo Kikuu cha Tumaini katika 
Mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na 
Konga ya Manispaa ya Iringa, Ikiwa na 
lengo la kuongeza uelewa miongoni  
mwa Vijana hasa waliopo katika vyuo 
vikuu, ili waweze kufanya vipimo kwa 
hiari, kwa wale ambao wamebaini 
wamepata maambukizi ya VVU kuen-
delea na utumiaji wa dawa kwa 
usahihi,Elimu ya kuondokana na 
Unyanyapaa binafsi na kuwawezesha 
kushiriki  katika suala zima la mwitikio 
wa VVU na UKIMWI.         .
Zoezi hili lilifanyika mnamo tarehe 9 
Aprili, 2022 katika Chuo Kikuu Cha 
Tumaini kwa kushirikiana na kituo cha 
Afya chaNgome ambapo jumla ya 
watu 68 walishiriki (wanaume 23 na 
wanawake 45) na wote walioshiriki 
walihamasishwa kufanya vipimo kwa 
hiari na katika kufanya hivyo watu 2 
mwanaume mmoja na mwanamke 
mmoja walibaini kuwa na maambukizi 
ya VVU na hivyo kushauriwa kuanza 
huduma. .

ELIMU YA VIRUSI VYA UKIMWI YATOLEWA KATIKA 
CHUO KIKUU CHA TUMAINI, IRINGA

NACOPHA kupitia Konga ya 
Halmashauri ya Manispaa ya Nyama-
gana katika Mkoa wa Mwanza kwa 
kushirikiana na taasisi ya Sure WAVE 
wameendelea kuiwezesha Klabu ya 
Watoto Wanaoishi na Virusi vya 
UKIMWI, ambayo ilianzishwa na 
NACOPHA ikiwa na lengo la kuwaweze-
sha  kupata huduma zinazohusiana na 
masuala ya Virusi vya UKIMWI(VVU) 
ikiwa ni pamoja na kuhakikisha 
wanaishi maisha mazuri na kupata 
haki nyingine za msingi kama 
wanazopata watu wengine.      .
Kuanzishwa kwa klabu hii kulipelekea 
kuanzishwa kwa huduma za Tiba na 
matunzo kwa watoto wanaoishi na VVU 
katika Zahanati ya Sahwa iliyopo kata 
ya Lwanhima katika Halmashauri ya 
Mji wa Nyamagana, ikiwa hapo awali 
hakukuwa na Kituo mahususi cha Tiba 
na Matunzo kwa ajili ya watoto 
wanaoishi na VVU.          .
Aidha Klabu ina jumla ya wanachama 
26 (wanaume 10 na wanawake 16) 
wakiwa na umri kati ya miaka 2 hadi 
17, ambapo uanzishwaji wa Klabu hii ni 
sehemu ya matokeo ya mradi wa HEBU 
TUYAJENGE (HT)  unaowezeshwa na 
Shirika la USAID. Wakili Tiba kutoka 
kata ya Lwanhima wameweza kuibua 

matibabu, pamoja na jinsi ya kuzingatia 
utumiaji wa huduma za tiba na 
matunzo kwa wale waliokwisha pima 
na wanastahili kupewa huduma hiyo.
Aidha, ushahidi unaonesha kuwa vituo 
vya Tiba na Matunzo (CTC) vina 
mchango mkubwa katika  kusaidia 
Watu Wanaoishi na Virusi vya UKIMWI 
kuzingatia huduma kwa usahihi 
ikiwemo huduma za Tiba na Matunzo 
na kupelekea kuweza kufubaza virusi 
vya UKIMWI hasa kwa vijana balehe na 
watoto. .
Taasisi ya WAVE kwa kushirikiana na 
NACOPHA inaendelea kutoa virutubisho 
vya lishe kwa Watoto wanaoishi na 
Virusi vya UKIMWI kila wiki, ikiwa ni 
pamoja na kuandaa Mijadala tiba  na 
kuendelea kukamilisha taratibu za 
kuwezesha vijana wanaoishi na virusi 
vya UKIMWI kupata bima ya afya 
itakayowasaidia kupata huduma 
zinazohusiana na UKIMWI.      .
Pia, Taasisi ya Sure Wave Foundation 
inasaidia watoto 16 kati ya 26 wenye 
Bima ya Afya ya Jamii (ICHF) ambayo ni 
mwendelezo wa uwezeshaji katika 
kuhakikisha watoto wanaoishi na VVU 
wanapata huduma bora za afya.
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Aidha,kupitia katika mijadala, baadhi 
ya wanafunzi waliweza kueleza na 
kuweka wazi hali zao za kiafya na 
baadhi yao walidhibitisha kuwa 
walikuwa wameacha kutumia dawa za 
ARV na kuahidi  kurudi katika kuende-
lea kutumia dawa kwa usahihi, na 

Katibu wa Konga ya Manispaa ya Iringa Bi.Rustika Banzi akizungumza wakati wa utoaji wa 
Elimu ya Masuala ya VVU, uliofanyika katika Chuo kikuu cha Tumaini mkoani Iringa

Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Tumaini wakifatilia elimu ya masuala ya VVU 

walibainisha ya kwamba sababu 
iliyofanya kuacha kufuatilia matibabu 
ni unyanyapaa binafsi ambao umeku-
wa kikwazo kikubwa katika mwitikio 
wa UKIMWI na katika kufikia malengo. 
ya kimataifa na kitaifa ya 95 95 95.



NACOPHA ilifanya mafunzo kuhusu 
ukatili wa kijinsia kwa kushirikiana na 
Taasisi ya Civil Social Protection 
Foundation (CSP) kwa wanawake na 
Watoto wanaoishi na Virusi vya 
UKIMWI, Wakiri tiba, Vikundi wezeshi 
pamoja na viongozi wa Serikali za 
Mitaa, Kata na Vijiji kutoka katika 
baadhi ya halmashauri, ambapo 
mafunzo hayo yalilenga kuweka 
mazingira mazuri ya uwezeshaji na 
utoaji wa huduma kwa wakiri tiba 
kupitia katika mifumo ya kiserikali 
katika kukabiliana na unyanyapaa na 
ukatili wa kijinsia katika maeneo 
husika. .
Mafunzo yalifanyika kwa awamu 
mbali mbali kuanzia tarehe 21 Machi 
hadi tarehe 3 Aprili, 2022 yakilenga 
katika kuwawezesha  wanawake na 
Watoto wanaoishi  na Virusi vya 

NACOPHA YATOA ELIMU YA UKATILI WA 
KIJINSIA KWA KUSHIRIKIANA NA CSP
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UKIMWI kupata haki zao na kuweza 
kuondokana na unyanyapaa na 
ubaguzi unaotokana na hali zao za 
kiafya. .
Aidha mafunzo hayo yalifanyika pia 
katika mikoa mingine  kama Singida, 
Manyara na Dodoma, ambapo hii 
ilitokana na mikoa hiyo kuwa na 
taarifa za kuongezeka kwa makosa 
ya Ukatili wa Kijinsia dhidi ya 
akina mama na Watoto wanaoishi 
na virusi vya UKIMWI katika sehemu 
hizo ambapo jumla ya watu 765 
(wanawake 469 na wanaume 296) 
walishiriki. .
Washiriki katika mafunzo hayo wali-
kuwa ni Watu wanaoishi na virusi vya 
UKIMWI kutoka katika Konga za 
Halmashauri ya  Babati, Simanjiro, 
Singida, Ikungi, Iramba, Mkalama, 
Manyoni, Dodoma, Kongwa, Bahi, 
Kondoa na Chemba  ikiwa ni pamoja 
na viongozi mbali mbali kutoka katika 
Halmashuri hizo.          .

Mratibu wa Masuala ya UKIMWI ngazi ya Halmashauri Bi Venzesla Rimoy akitoa mafunzo ya 
masuala ya Ukatili wa Kijinsia kwa Viongozi wa Halmashauri mkoani Singida

Bw.Eliakimu John akizungumza wakati wa utoaji wa mafunzo ya masuala ya 
Ukatili wa Kijinsia kwa Watoto na wanawaSke WAVIU mkoani Singida
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Picha mbali mbali za kikundi  cha WAVIU cha Shaurimoyo mkoani Tanga wakiwa katika  shughuli zao za kila siku za utengenezaji 
wa batiki  na sabuni, ambapo kikundi hiki ni moja ya vikundi wezeshi vilivyopo katika Konga ya Halmashauri ya jiji la Tanga.



Baraza la Taifa la Watu wanaoishi na 
Virusi vya UKIMWI (NACOPHA)  ni  
sehemu ya jamii tunaojishughulisha na 
masuala ya Virusi vya UKIMWI na 
UKIMWI Katika kuchangia juhudi za 
Serikali katika mwitikio wa UKIMWI 
nchini, ambapo katika utekelezaji 
tumekuwa na  mifumo/miundo ya 
kijamii iliyoanzishwa ambapo Baraza 
limeweza kuanzisha vikundi wezeshi 
vya Watu wanaoishi na virusi vya
UKIMWI (WAVIU).              . 
Katika Mkoa wa Mbeya, baadhi ya 
Vikundi wezeshi vya WAVIU vilivyopo ni 
Faraja, Upendo Twavane na Tulia 
ambavyo kati ya vikundi vya vijana 
vilivyopo katika maeneo ya Iduda, 
Ilomba na Mwakibete katika Konga ya 
Halmashauri ya jiji la Mbeya, ambavyo 
vinajishughulisha na shughuli za 
uzalishaji mali kama vile utengenezaji 
wa mikeka, ushonaji nguo, sabuni za 
maji, unga wa lishe na uchoraji wa 
picha mbali mbali.               .
Pamoja na mafanikio na shughuli 
zilizotekelezwa na vikundi hivyo, 
walipata fursa ya kubainisha 
changamoto zao kwa Mheshimiwa 
Jenista Mhagama, (aliyekuwa Waziri 
wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu; Sera, 
Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Watu 
Wenye Ulemavu) wakati alipotembelea 
Konga ya Halmashauri ya jiji la Mbeya 
ikiwa ni sehemu ya  ziara ya 
Mhe. Jenista mkoani Mbeya mnamo 
mwezi Oktoba 2021.          .
Wanachama wa Vikundi wezeshi vya  
WAVIU kutoka kikundi cha Faraja, 
Upendo Twavane na Tulia walikuwa na 
changamoto ya mtaji wa kuendesha 
biashara zao pamoja na ushiriki mdogo 
wa wanaume na vijana katika shughuli 
za vikundi wezeshi hivyo.
Aidha ziara ya Mheshimiwa Mhagama 
ilikuwa na Lengo la ufuatiliaji wa 
maendeleo ya WAVIU ikiwemo kuona ni 
shughuli gani za kujiongezea kipato 
zinazofanywa na vikundi vya vijana 
Wanaoishi na VVU (WAVIU), ikiwa ni 
sehemu ya utekelezaji wa mradi wa 

HEBU TUYAJENGE unaowezeshwa na 
Shirika la USAID ambao unalenga 
kuwawezesha vijana katika mwitikio wa 
UKIMWI ikiwemo huduma za upimaji,  
Tiba na matunzo. Mheshimiwa Mhag-
ama alizungumzia suala la changamoto 
zilizobainishwa na vikundi vya vijana 
ambapo alishauri Konga za Watu wana-
oishi na VVU  kuendelea kuhamasisha 
wanaume na vijana kuwa sehemu ya 
vikundi wezeshi na kushiriki katika 
juhudi za mwitikio wa UKIMWI, Sam-
bamba na hayo, pia Mhe. Mhagama 

aliagiza Vikundi wezeshi vya WAVIU 
kuomba mikopo isiyokuwa na riba  
inayotolewa katika Halmashauri zote 
nchini. .
 Aidha Mhe.Mhagama alimuagiza Mku-
rugenzi Mkuu wa Tume ya Taifa ya 
kudhibiti UKIMWI (TACAIDS) Dk.Leonard 
Maboko kuwawezesha vijana kiasi cha 
shilingi milioni kumi (10,000,000) kwa 
ajili ya kusaidia vikundi hivyo ambavyo 
vilimvutia kutokana na ufanisi wa kazi 
yao. .
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STORI ZA MAFANIKIO

Mafanikio ya vikundi wezeshi vya WAVIU kwa uwezeshwaji wa Serikali

Mnamo mwezi Januari 2022, TACAIDS 
mkoani Mbeya walitoa shilingi milioni 
kumi (10,000,000) kwa vikundi hivyo, 
ikiwa fedha hizo ziligawanywa ambapo 
kiasi cha shilingi milioni nne na 
nusu(4,500,000) kilitolewa kwa Bw.
Furaha Simego ambaye ni kiongozi na 
muasisi wa kikundi  wezeshi cha Vijana 
cha Faraja, wakati kiasi i kingine cha 
fedha shilingi milioni tano na laki 
tano(5,500,000) kilitolewa kwa ajili ya 

vikundi vitatu ambapo kila kikundi 
kilipatiwa kiasi cha fedha shilingi za 
kitanzania 1,830,000/=. Fedha  hizo 
zilizotolewa ni kwa ajili ya kununua 
bidhaa/malighafi  pamoja na kuweza 
kununua vitendea kazi kwa ajili ya 
uzalishaji wa bidhaa zao.
Fedha hizi zimesaidia kwa kiasi kikub-
wa kwa wanachama na familia zao,  
ukuaji wa vikundi,  katika kujikwamua 
kiuchumi na kuweza kujipatia mahitaji 

Aliyekuwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu; Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Watu Wenye Ulemavu Mh.Jenista
Mhagama akipokea zawadi kutoka kwa Bw.Furaha Simengo ambaye ni Kiongozi wa kikundi wezeshi cha Faraja.



Baraza la Taifa la Watu wanaoishi na 
Virusi vya UKIMWI (NACOPHA)  ni  
sehemu ya jamii tunaojishughulisha na 
masuala ya Virusi vya UKIMWI na 
UKIMWI Katika kuchangia juhudi za 
Serikali katika mwitikio wa UKIMWI 
nchini, ambapo katika utekelezaji 
tumekuwa na  mifumo/ miundo ya 
kijamii iliyoanzishwa ambapo Baraza 
limeweza kuanzisha Vikundi wezeshi 
vya Watu wanaoishi na virusi vya
UKIMWI (WAVIU).              . 
Katika Mkoa wa Mbeya, baadhi ya 
Vikundi wezeshi vya WAVIU vilivyopo ni 
Faraja, Upendo Twavane na Tulia 
ambavyo kati ya vikundi vya vijana 
vilivyopo katika maeneo ya Iduda, 
Ilomba na Mwakibete katika Konga ya 
Halmashauri ya jiji la Mbeya, ambavyo 
vinajishughulisha na shughuli za 
uzalishaji mali kama vile utengenezaji 
wa mikeka, ushonaji nguo, sabuni za 
maji, unga wa lishe na uchoraji wa 
picha mbali mbali.               .
Pamoja na mafanikio na shughuli 
zilizotekelezwa na vikundi hivyo, 
walipata fursa ya kubainisha 
changamoto zao kwa Mheshimiwa 
Jenista Mhagama, (aliyekuwa Waziri 
wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu; Sera, 
Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Watu 
Wenye Ulemavu) wakati alipotembelea 
Konga ya Halmashauri ya jiji la Mbeya 
ikiwa ni sehemu ya  ziara ya 
Mhe. Jenista mkoani Mbeya mnamo 
mwezi Oktoba 2021.          .
Wanachama wa Vikundi wezeshi vya  
WAVIU kutoka kikundi cha Faraja, 
Upendo Twavane na Tulia walikuwa na 
changamoto ya mtaji wa kuendesha 
biashara zao pamoja na ushiriki mdogo 
wa wanaume na vijana katika shughuli 
za vikundi wezeshi hivyo.
Aidha ziara ya Mheshimiwa Mhagama 
ilikuwa na Lengo la ufuatiliaji wa 
maendeleo ya WAVIU ikiwemo kuona ni 
shughuli gani za kujiongezea kipato 
zinazofanywa na vikundi vya vijana 
Wanaoishi na VVU (WAVIU), ikiwa ni 
sehemu ya utekelezaji wa mradi wa 
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muhimu ambapo pesa hizo zimechan-
gia kuongeza mtaji kutoka kiasi cha 
shilingi 300,000/=mpaka 3,660,000/= 
kwa kikundi cha Faraja na Upendo 
Tavwane. . 
Aidha upande wa vikundi hivyo 
vimeweza kuongeza uzalishaji  kutoka 
mikeka 4 na  lita 20 za sabuni ya maji 
kila mwezi hadi mikeka 20 na lita 100 
kwa mwezi, pia Kikundi cha Upendo 
Twavane wameongeza uzalishaji wa 
Jora za vitenge kutoka viwili mpaka 
saba na Batiki kutoka jora 2 mpaka  6,  
sambamba na hivyo waliweza kununua 
cherehani mbili za kisasa ambapo sasa 
hivi wana cherehani tatu zinazoweza 
kuendesha shughuli zao.     . 
Kikundi wezeshi cha Faraja baada ya 
kukuza mtaji, kwa sasa wanatoa 
mafunzo bure kwa wale wanaopenda 
kupata utaalamu kujifunza jinsi ya 
uzalishaji wa bidhaa kama vile; uchoraji, 
utengenezaji wa sabuni ya maji na 
utengenezaji wa mikeka ya kitamaduni, 
ambapo mpaka kufikia mwezi  Machi 
2022, wamefanikiwa kuwa na wahitimu 
saba katika jamii inayowazunguka. Kwa 
upande wa Kikundi cha Tulia walikuwa 
wanafanya shughuli  zao za uzalishaji 

katika eneo la mwanachama mwenzao , 
ambapo kwa sasa baada ya ongezeko 
la uzalishaji  wameweza kupanga ofisi 
yao. Hata hivyo, Hivi sasa wanakikundi 
wamekuwa na ongezeko la kipato na 
kuweza kukidhi mahitaji ya msingi ya 
familia na jamiii kwa ujumla.
“Tunashukuru kwa msaada tulioupata 
kutoka Serikalini kupitia ziara ya Waziri 
Mhagama,lakini pia tunashukuru 
Uongozi wa Mkoa wa Mbeya pamoja na 
Uongozi wa NACOPHA ambao kwa 
pamoja umesaidia katika kufanikisha 
hili. Tunaamini kupitia uwezeshwaji huu 
tutaongeza uzalishaji na kuweza 
kukidhi mahitaji yetu muhimu 
ikiwemo Afya bora na maisha ya furaha. 
” Adela Charles - Mwanachama wa Tulia 
Empowerment Group..        .
Ni muhimu kwa jamii kuelewa kwamba, 
Vikundi wezeshi vya WAVIU vimekuwa 
mstari wa mbele katika uhamasishaji 
na utoaji wa elimu ya Tiba na Matunzo 
pamoja na elimu ya Virusi vya UKIMWI, 
Mijadala Tiba pamoja na Ujasiriamali 
katika kukabiliana na Unyanyapaa na 
ubaguzi kwa WAVIU.      .

Baadhi ya bidhaa zilizotengenezwa baada ya kupokea fedha. 

 Cherehani ya kisasa iliyonunuliwa baada ya kupokea fedha  
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