Dịch vụ Massage dưỡng sinh kết hợp xét nghiệm HIV lưu động
cho khách hàng MSM

Bối cảnh/nhu cầu thực tế dịch vụ

Nhu cầu lớn từ cộng đồng MSM, và nhiều người trong xã hội: mệt mỏi, đau mỏi
cơ thể, tăng sức đề kháng…
Tiếp cận viên (TCV) hiện tại của Blue Star có 1 thành viên là giảng viên đào tạo kĩ
thuật massge dưỡng sinh và đang kinh doanh một cơ sở Spa

Tạo thêm thu nhập, tăng tính bền vững tài chính cho TCV nhóm, vừa cung cấp dịch
vụ xét nghiệm HIV lưu động cho khách hàng MSM

Mục đích

- Tạo sinh kế bền vững cho TCV trẻ, đa dạng nguồn lực tài chính cho
từng TCV để phục vụ cộng đồng tìm ca
- Kĩ thuật massage dưỡng sinh có thể kết hợp tiếp cận trực tiếp
khách hàng, tư vấn và xét nghiệm cho các bạn cộng đồng MSM
- Có doanh thu phụ một số hoạt động nhỏ của nhóm

Hướng tới mục tiêu cao cả hơn: Vừa phục vụ sức khỏe cộng đồng, vừa tạo sinh kế
cho MSM khó khăn, muốn học nghề và có việc làm ổn định.

Chăm sóc sức khỏe chủ động
Liệu trình chăm sóc đau vai cổ
gái,
Liệu pháp điều chỉnh cột sống
Trị liệu đau thắt lưng eo.
Liệu pháp bài độc gan mật.
Chăm sóc tỳ vị ( Điều tỳ kiện vị )
Massage foot, body đá nóng, trị
liệu.
Gội đầu dưỡng sinh

TestHIV miễn phí + Massage thu phí + Chuyển gửi miễn phí

Đào tạo kĩ thuật massage dưỡng sinh cho TCV

Cung cấp dịch vụ massage dưỡng sinh kết hợp tiếp cận phòng, chống HIV
Thu nhập của TCV có đóng góp vào quỹ chung của nhóm

Thực hiện các hoạt động quảng bá và tìm các cơ sở
đối tác ( sauna, massage, spa nam
Đạo tạo miễn phí cho bạn MSM khó khăn, người
có H muốn có việc làm, tăng thu nhập tạo sinh kế
bền vững.

Thế mạnh
TCV: chứng chỉ về massage, laytest --> thực hiện tốt công việc kết hợp với tìm ca
Kinh nghiệm vừa đào tạo, vừa thực hiện và xét nghiệm hiv tìm ca, hỗ trợ chuyển gửi điều trị
PrEP, ARV

Giáo trình đào tạo lưu hành nội bộ
Vốn đầu tư nhỏ, đào tạo thời gian ngắn có thể áp dụng
thực hiên ngay
TCV có thể tăng thêm lượt tiếp cận trực tiếp với khách hàng là MSM, từ đó tăng thêm khả
năng tìm ca và chuyển gửi điều trị PrEP, ARV.

Kết quả 1 tháng triển khai

4 ca Pos -> chuyển gửi 2 ARV
5 PrEP
200k/1H

TCV Phụ trách đã có spa riêng và
đang có hợp tác sauna Nam lâu dài

Có 2 TCV có tay
nghề

1500k/ ngày ( TCV mới 600k)

Nhóm giới thiệu được 45 khách hàng ( Nhóm: 40%/ khách)

Tiếp cận 4 MSM/ Ngày 240 khách hàng MSM/ 1 tháng

Định hướng trong 3 tháng tiếp theo

Đào tạo 10 TCV + MSM, NCH + TestHIV
Hợp tác với Sauna, Spa Nam

Đầu tư thêm trang thiết bị, bài giảng

Bán vật phẩm giảm hại, tinh dầu massage
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