ASISTENSI TEKNIS
MENGENAI
KOMUNITAS, HAK
ASASI DAN GENDER
(CRG TA)
PERTANYAAN YANG
SERING DIAJUKAN

Program asistensi teknis mengenai Komunitas, Hak Asasi dan Gender (CRG TA) untuk membantu
jaringan organisasi komunitas dan organisasi kemasyarakatan mengenai hambatan keterlibatan
komunitas, hak asasi manusia dan kesetaraan gender melalui program asistensi teknis dengan dana
hibah Global Fund yang dilaksanakan mulai Januari 2021 sampai Desember 2023.

Siapa yang dapat mengajukan CRG TA?
๏ Jaringan dan organisasi populasi kunci
๏ Jaringan dan organisasi para pemimpin muda
๏ Jaringan dan organisasi perempuan
๏ Jaringan atau organisasi Orang Dengan HIV atau
yang terdampak Tuberkulosis atau Malaria
๏ Jaringan atau organisasi masyarakat sipil yang
dipimpin oleh atau bekerjasama dengan komunitas
terdampak (misalnya migran, pengungsi, penambang)
๏ Mekanisme Koordinasi Negara (CCM) dan
Mekanisme Koordinasi Regional (RCM) tetapi hanya
jika dikembangkan dan diajukan dalam kolaborasi
dengan pemangku kepentingan di atas

Kapan saya boleh mengajukan?

TA CRG dapat diakses saat ini pada
setiap tahap hibah pendanaan tahun
2020-2022, meliputi selama
pelaksanaan hibah dan peninjauan
program. Program ini juga mendukung
keterlibatan komunitas dalam
keberlanjutan dan perencanaan transisi
atau proses Dana Global lainnya seperti
pengembangan Rencana Strategis
Nasional (NSP).

Jenis asistensi teknis apa yang dapat saya ajukan?
๏ Analisis situasi dan penilaian kebutuhan
๏ Keterlibatan dalam proses dialog di tingkat negara
๏ Mendukung desain dan pengaturan implementasi
Asistensi teknis mengenai Komunitas, Hak Asasi dan Gender (CRG TA) TIDAK BOLEH
UNTUK penguatan CCM, pengembangan kapasitas jangka panjang jaringan dan
organisasi kemasyarakatan, pengembangan perangkat mandiri yang kurang fokus pada
keterlibatan masyarakat, dan penulisan Permintaan Pendanaan.

Siapa yang akan memberikan TA?
Departemen CRG di Sekretariat The Global Fund telah menetapkan 26 penyelenggara
TA. Meskipun penyelenggara TA mungkin tidak berasal dari wilayah tersebut, dalam
banyak kasus (jika sesuai) penyelenggara di Asia-Pasifik yang akan menyediakan
sumber dukungan. Anda dapat mengajukan penyelenggara TA tertentu dalam
pengajuan Anda berdasarkan dari daftar penyelenggara TA di Asia-Pasifik tetapi
Departemen CRG sekretariat The Global Fund yang memutuskan.

Daftar yang memberikan asistensi teknis CRG
• AIDS & Rights Alliance for Southern Africa
(ARASA)
• AIDS Strategy, Advocacy and Policy (ASAP)
• Alliance Consultancy*
• APCOM Foundation*
• Asia Pacific Network of People Living with HIV
(APN+)*
• Center for Health Policies and Studies
• Coact*
• Coalition PLUS
• Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender
and Sexual Diversity (ECOM)
• Frontline AIDS*
• HIV, Accelerated, Real-time, Versatile, Equitable,
Safe response, and TB response - Technical
Advisory (HARVEST-TA) consortium
• HIV Legal Network
• Hivos
• Harm Reduction International*

• International Community of Women Living with
HIV Eastern Africa (ICWEA)
• Initiatives Conseil International-Santé (ICI
SANTE)
• International Council of AIDS Service
Organisations (ICASO)*
• Kenya NGO Alliance Against Malaria (KeNAAM)*
• Moldovan Institute for Human Rights (IDOM)
• Mainline Foundation*
• Community-led Assistance for Peer Engagement
(CAPE)*
• PATA, Y+ Global and UNYPA
• PATH*
• Partners in Health
• Resource Group for Education and Advocacy for
Community Health (REACH)*
• Stitching TB Europe Foundation Coalition
*TA providers for Asia-Pacific

Bagaimana pengajuannya?
Pengajuan dapat dilakukan dengan mengisi dan mengunduh formulir melalui https://
apcaso.org/apcrg/support/. Untuk bantuan, silakan hubungi Jeff Acaba dari APCRG
melalui email:jeffacaba@apcaso.org yang dengan senang hati dapat membantu. Setelah
Anda mengisinya, Anda harus mengirimkan formulir yang telah diselesaikan langsung
ke crgta@theglobalfund.org.
Yayasan Spiritia didirikan pada tahun 1995 dan menjadi Kelompok Penggagas Nasional di
Indonesia, bekerjasama dan memfasilitasi penguatan kelompok atau lembaga HIV dan AIDS lokal
dan regional di Indonesia. Yayasan Spiritia adalah Principal Recipient (PR) untuk mendukung
respon nasional Indonesia terhadap HIV dan AIDS, dan TB / HIV. Yayasan ini bekerja mengelola
program penjangkauan kepada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), Waria, dan
Pengguna narkoba suntik (Penasun).
APCASO adalah organisasi jaringan masyarakat sipil regional Asia-Pasifik yang bekerja di bidang
kesehatan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Saat ini, APCASO adalah pengelola Platform
Komunitas Regional Asia Pasifik, Hak, dan Gender (CRG), yang berupaya untuk berbagi
informasi yang tepat waktu dan informasi yang relevan, mengembangkan instrumen, dan
memberikan asistensi teknis dalam mempromosikan CRG dalam program HIV, TB, dan malaria
bersumber dana The
Global Fund dalam lingkup regional.
www.apcaso.org/apcrg/
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