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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

1

Kampania "Coś was łączy? Zrób test
na HIV" - kampania społeczna i inne
działania informacyjne.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii
społecznej z zakresu HIV/AIDS/ zakażenia przenoszone drogą
płciową, skierowanej do ogółu społeczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem wybranych populacji. Kampania profilaktyczna pt.
"Coś was łączy? Zrób test na HIV", skierowana do osób
podejmujących ryzykowne zachowania, które mogą skutkować
zakażeniem HIV, której celem było popularyzowanie wczesnej
diagnostyki w kierunku HIV oraz upowszechnianie informacji na
temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia.
Wyprodukowano i rozpowszechniono formy wydawnicze
propagujące "Czerwoną Kokardkę"; oraz adres strony
internetowej www.aids.gov.pl.

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 1
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 62
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną
pracownicy mediów
środowiska opiniotwórcze

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
383515,98

2

Szkolenia certyfikacyjne na doradców
prowadzących poradnictwo
okołotestowe w zakresie HIV/AIDS .
—————————————————
Stowarzyszenie Podwale Siedem

Szkolenie certyfikacyjne na doradców upoważniające do
prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS
oraz organizacja superwizji i przeprowadzenie egzaminu
końcowego dla doradców, którym ważność certyfikatu upływała w
grudniu 2016 r.
Osoby, które pomyślnie ukończyły szkolenie otrzymały certyfikat
poświadczający zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych m.in.
do pracy w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), gdzie
można anonimowo i nieodpłatnie wykonać test w kierunku HIV
oraz otrzymać poradnictwo przed wykonaniem badania i po nim.

pracownicy ochrony zdrowia
organizacje pozarządowe
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
służby mundurowe
służby ratunkowe
terapeuci

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
33600,00

3

Szkolenia dla wybranych grup
zawodowych w kontekście HIV/AIDS i
ZPDP.
—————————————————
Fundacja Res Humanae,
Stowarzyszenie Podwale Siedem

Szkolenie pracowników medycznych i osób prowadzących
działania edukacyjne w kontekście problematyki HIV/AIDS.
Pierwszy typ szkoleń był skierowany do pracowników ochrony
zdrowia, osób o wykształceniu medycznym. Drugi zakres
tematyczny szkolenia opracowano dla osób prowadzących
działania edukacyjne w zakresie podstawowej wiedzy na temat
HIV i AIDS. Trzecie szkolenie skierowane było do pracowników
placówek wykonujących testy w kierunku HIV pracujących poza
strukturą punktów konsultacyjno-diagnostycznych wykonujących
badania bezpłatnie i anonimowo.

organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
służby mundurowe
służby ratunkowe
terapeuci

liczba szkoleń: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
112820,00
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Finansowanie
Pozostałe

4

XXIII Konferencja "Człowiek żyjący z
HIV w rodzinie i społeczeństwie".
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

5

6

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2016 r. odbyła się z okazji
Światowego Dnia AIDS XXIII Konferencja "Człowiek żyjący z HIV
w rodzinie i społeczeństwie". Konferencja, przygotowana była
przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" we
współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS i Urzędem Miasta
Stołecznego Warszawy. Jest to najważniejszy element obchodów
Światowego Dnia AIDS w Polsce. Forum konferencyjne stwarza
możliwości wymiany doświadczeń, uzyskania aktualnych
informacji i inspirowania do nowych inicjatyw dotyczących
HIV/AIDS oraz umożliwia bezpośrednią dyskusję nad najbardziej
aktualnymi tematami.
W corocznych spotkaniach biorą udział osoby zainteresowane
problematyką HIV/AIDS, reprezentujących wszystkie podmioty
zaangażowane w działania zmierzające do ograniczenia epidemii
HIV.

organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
służby mundurowe
służby ratunkowe
terapeuci

liczba odbiorców: 390
Wskaźnik dodatkowy 1: 13
modułów obejmujących 3 sesje
plenarne
Wskaźnik dodatkowy 1: 42
wystąpienia plenarne i panelowe
Wskaźnik dodatkowy 2: 9 sesji
tematycznych
Wskaźnik dodatkowy 2: 1 sesja z
okazji Światowego Dnia AIDS

Funkcjonowanie poradni internetowej. W 2016 roku Poradnia internetowa HIV/AIDS, jako działalność
————————————————— informacyjno-edukacyjna po raz szósty była realizowana
Krajowe Centrum ds. AIDS
bezpośrednio przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Wejście na
stronę poradni możliwe jest ze strony Krajowego Centrum ds.
AIDS; www.aids.gov.pl, zakładka;poradnia internetowa.. Można
także napisać maila bezpośrednio na adres poradni:
poradnia@aids.gov.pl.
Korzystający ze strony poradni mogą znaleźć informacje o
drogach zakażenia HIV, podstawowe informacje o HIV/AIDS,
informacje na temat testów i testowania, a także odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania.

ogół społeczeństwa: /865

liczba odbiorców: 865
liczba konsultacji: 865

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Strona informacyjna Krajowego
Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

ogół społeczeństwa: /250000

statystyki odwiedzin stron
internetowych: 250000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Portal zawiera aktualną i kompleksową informację na temat
działalności Krajowego Centrum ds. AIDS, epidemii HIV/AIDS
oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową w Polsce.
Główne elementy i zawartość Portalu:
- Część ogólnoinformacyjna: informacje o Krajowym Centrum ds.
AIDS, epidemii HIV/AIDS oraz zakażeniach przenoszonych drogą
płciową w Polsce. Ważnym działem jest Ekspozycja na
HIV/Sytuacje nagłe - zamieszczono tam informację o
postępowaniu w przypadku ekspozycji pozazawodowej
wypadkowej oraz wykaz placówek medycznych wraz z
całodobowymi telefonami, w których można otrzymać terapię
ARV.
- System Biuletynu Informacji Publicznej: podsystem w ramach
którego podmiot będzie mógł realizować powinność w zakresie
BIP wynikającą z obowiązującego prawa.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
30606,64

7

Telefon Zaufania AIDS - kontynuacja
umowy wieloletniej.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami"

8

9

Telefon Zaufania AIDS jest profilaktycznym programem
ogólnopolskim, ukierunkowanym na populację generalną,
adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych
problematyką HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem osób
podejmujących zachowania ryzykowne, sprzyjające zakażeniu
wirusem. Z Telefonu Zaufania AIDS korzystają również osoby
żyjące z HIV i ich bliscy. Odbiorcą jest indywidualny rozmówca,
który poprzez poradę może poszerzyć swoją wiedzę, obniżyć
poziom lęku, lepiej zadbać o własne bezpieczeństwo, otrzymać
aktualną informację medyczną lub adres punktu testowania.

ogół społeczeństwa: /11753

liczba odbiorców: 6960
liczba konsultacji: 11753

Wydawnictwa.
Przygotowanie lub wznowienie, druk i dystrybucja materiałów
————————————————— zawierających treści profilaktyczne z zakresu problematyki
Krajowe Centrum ds. AIDS
HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową:
- Oddając krew ratujesz życie! Oddawaj ją odpowiedzialnie! ulotka skierowana do krwiodawców,
- Oddając krew odpowiedzialnie, ratujesz życie! - plakat
skierowany do krwiodawców,
- Coś Was łączy? Zrób test na HIV - plakat elektrostatyczny,
- Coś Was łączy? Zrób test na HIV - zakładka do książki z
magnesem,
- Zawsze razem - kolorowanka dla dzieci,
- broszura pt. HIV/AIDS?! O co kaman?!
- broszura pt. Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS, bez względu na
to, gdzie mieszkasz czy pracujesz,
- broszura pt. Zakażenia przenoszone drogą płciową, czyli jak
dbać o zdrowie,
- broszura pt. Choroby przenoszone drogą płciową,
- broszura pt. To warto wiedzieć o HIV i AIDS,
- plakat dotyczący postępowania po zawodowej ekspozycji na
materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV),
- ulotka dotycząca postępowania po zawodowej ekspozycji na
materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV).

ogół społeczeństwa

liczba tytułów: 12

Peer-edukatorski projekt
profilaktyczny HIV/STI skierowany do
osób świadczących usługi seksualne.
—————————————————
Stowarzyszenie Program Stacja

organizacje pozarządowe
liczba zrealizowanych projektów:
osoby aktywne seksualnie
1
osoby mające kontakty seksualne bez liczba odbiorców projektu: 1212
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

Stowarzyszenie Program Stacja zrealizowało pierwszy w Polsce
program peer-edukatorski dotyczący profilaktyki HIV/STIs dla
osób świadczących usługi seksualne. Pracownicom i
pracownikom seksualnym zainteresowanym zaangażowaniem się
w projekt w roli peeredukatora (edukatora rówieśniczego)
zaoferowano udział w czterodniowych warsztatach poświęconych
pracy środowiskowej, profilaktyce HIV/STIs oraz wiedzy na temat
ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych. Projekt zakładał
wykorzystanie nowych technologii w pracy edukacyjnoprofilaktycznej, peer-edukacji oraz aktywizacji pracownic i
pracowników seksualnych do działania na rzecz własnego
środowiska.
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Planowana kwota:
84872,00
Wydatkowana kwota:
85750,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
208412,05

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
44640,00

10

Safer party.
—————————————————
Stowarzyszenie Zjednoczenie Na
Rzecz Żyjących z HIV/AIDS
"Pozytywni w Tęczy"

Stowarzyszenie Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS
"Pozytywni w Tęczy" zrealizowało ogólnopolski projekt skierowany
do grupy MSM (mężczyzn mających seks z mężczyznami) oraz
osób świadczących usługi seksualne. W ramach realizacji zadania
udało się nawiązać lub/i wzmocnić współpracę z innymi
organizacjami pozarządowymi w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi,
Krakowie i Wrocławiu oraz klubami w wybranych miastach na
terenie całej Polski. W ramach realizacji zadania przeprowadzono
sześć szkoleń dla partyworkerów oraz osób pracujących w
barach, klubach, dyskotekach, których oferta skierowana jest do
grupy docelowej. Uruchomiono stałe dyżury wykwalifikowanych
edukatorów-partyworkerów w 12 klubach dla LGBTQ w 6
miastach na terenie Polski. Partyworkerzy korzystali z materiałów
edukacyjnych wydanych w ramach projektu. Dodatkowo
prowadzono oddziaływania metodą networkingu, co zapewniało
anonimowość i wzmacniało dostępność do oferty pomocowej i
edukacyjnej.

osoby aktywne seksualnie
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
1
Wskaźnik dodatkowy 1: kluby - 12
Wskaźnik dodatkowy 1: miasta - 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
45360,00

11

Punkty konsultacyjno - diagnostyczne
(PKD) wykonujące badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem okołotesto
wym.
—————————————————
organizacje pozarządowe

Kontynuacja umów dwuletnich na prowadzenie PKD w latach
2015-2016 wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.
Podstawowym zadaniem realizowanym w PKD jest wykonywanie
bezpłatnie i anonimowo testów na obecność HIV. Zgodnie z
przyjętymi standardami międzynarodowymi i krajowymi
prowadzone jest poradnictwo okołotestowe, podczas którego
udzielane są porady w zakresie bezpieczniejszych zachowań
seksualnych i inne wynikające z sytuacji pacjenta. Dzięki
poradnictwu możliwe jest uzyskanie niezbędnych informacji
dotyczących statusu serologicznego, a także adresów instytucji i
organizacji zajmujących się medyczną i socjalną pomocą osobom
zakażonym. Informacje gromadzone w punktach anonimowego
testowania pozwalają uzyskać dane statystyczne i
epidemiologiczne, dotyczące m.in. dróg zakażenia oraz trendów
ryzykownych zachowań.

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
/30832

liczba PKD: 29
liczba klientów PKD: 30832
liczba konsultacji: 30832
liczba wykonanych testów: 27005
liczba wykrytych zakażeń HIV:
444
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szybkich testów - 3837

Planowana kwota:
1288128,00
Wydatkowana kwota:
1407435,85

12

Zakup testów do wykrywania
Zakup testów do wykrywania zakażenia HIV dla PKD w całej
zakażenia HIV.
Polsce.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

klienci PKD ich rodziny i bliscy

liczba PKD: 29

Planowana kwota:
390000,00
Wydatkowana kwota:
325964,81

13

Biuro.
Wydatki bieżące związane ze sprawnym funkcjonowanie biura
————————————————— oraz prawdłowym wykonywaniem wszystkich powierzonych
Krajowe Centrum ds. AIDS
zadań.

Krajowe Centrum ds AIDS

Planowana kwota:
3049000,00
Wydatkowana kwota:
3109017,42

14

Inwestycje.
Wydatki majatkowe.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum ds AIDS

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
16971,54
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Umowy zlecane.
Wydatki związane z umowami zlecanymi w zakresie HIV/AIDS.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

eksperci

16

Akademia Pozytywnego Życia 2016.
Głównym jego celem było nabycie wiedzy i umiejętności przez
————————————————— osoby seropozytywne potrzebnej do lepszego funkcjonowania z
Fundacja Edukacji Społecznej
chorobą. Projekt zakładał wieloaspektowe formy pomocy
udzielanych przez specjalistów od lat zaangażowanych w pracę z
osobami seropozytywnymi. Obejmował on spotkania z
ekspertami, konsultacje indywidualne w tym poradnictwo
psychologiczne i prawne oraz warsztaty, wsparcie indywidulane.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: /348

liczba inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 348

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
20520,00
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Nic o Nas bez Nas - wsparcie dla
osób seropozytywnych. Edycja 2016.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA Du

Program był kontynuacją działań z poprzednich lat prowadzonych ich rodziny i bliscy
przez Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU z siedzibą w
osoby zakażone HIV: /101
Szczecinie skierowanych do osób seropozytywnych i ich rodzin
oraz bliskich (mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i
miasta Szczecin). Celem programu była poprawa jakości życia w
sferze psychospołecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
oraz ich bliskich, jak również wzmocnienie motywacji ludzi
żyjących z wirusem, do podjęcia i kontynuowania leczenia
antyretrowirusowego, motywacja do powrotu do aktywności
zawodowej i społecznej. Projekt składał się z kilku elementów:
konsultacje specjalistyczne, szkolenie, grupa wsparcia oraz
wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny.

liczba inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 101

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4500,00

18

Opieka psychologiczna dla osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.
—————————————————
Stowarzyszenie Podwale Siedem

Celem projektu była poprawa jakości życia w sferze
psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich,
poprzez poszerzenie oferty poradni o opiekę psychologiczną oraz
zapewnienie osobom seropozytywnym i ich bliskim profesjonalnej
pomocy specjalistów. W ramach programu prowadzone było
poradnictwo oraz terapia indywidualna i grupowa dla par/rodzin.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: /174

liczba inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 174

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
15650,00
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Ośrodek wsparcia i informacji z
zajęciami edukacyjnymi dla osób
żyjących z HIV i ich bliskich.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami"

Celem programu była poprawa jakości życia w sferze
psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, w szczególności
tych, które niedawno dowiedziały się o swoim zakażeniu, ich
rodzin i bliskich oraz szeroko rozumiana pomoc i promowanie
działań na rzecz środowiska osób żyjących z HIV/AIDS.
Prowadzono wsparcie indywidualne z elementami edukacji
zdrowotnej oraz wsparcie grupowe i samopomocowe: grupa
koedukacyjna, grupa dla kobiet, grupa dla mężczyzn
heteroseksualnych o oraz konsultacje specjalistyczne.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: /60

liczba inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 60

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8860,00
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Planowana kwota:
170000,00
Wydatkowana kwota:
170000,00
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Pozytywny Świat Kobiet.
Celem programu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ich rodziny i bliscy
————————————————— i pomoc psychospołeczna dla kobiet żyjących z HIV. W programie osoby zakażone HIV: /100
Stowarzyszenie Bądź z Nami
uczestniczyły kobiety zakażone HIV, które znajdują się w
szczególnie trudnej sytuacji. Dzięki wsparciu psychologicznemu,
konsultacjom, warsztatom i działaniom samopomocowym wiele
kobiet deklarowało lepsze funkcjonowanie społeczne.
Uczestniczki projektu stworzyły sieć wsparcia, wzajemnej pomocy
i wymiany informacji.

liczba inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
7220,00
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Program wsparcia psychologicznego
dla osób żyjących z HIV, ich bliskich i
rodzin.
—————————————————
Górnośląskie Stowarzyszenie
Wspólnota

liczba inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 120

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10550,00

22

Wakacje z Małym Księciem.
Projekt mający na celu organizację zajęć interaktywnych w formie dzieci zakażone HIV
————————————————— warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych
Społeczny Komitet ds. AIDS
dorosłych żyjących z HIV i AIDS. W roku 2016 Społeczny Komitet
ds. AIDS po raz trzeci zorganizował dwutygodniowy turnus dla
dzieci i młodzieży żyjącej z HIV/AIDS. W trakcie turnusu
przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe prowadzone przez
wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.
Podopieczni mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które
mogą okazać się kluczowe w pokonywaniu problemów.
Uczestnicy mogli porozmawiać o trudnych sprawach, dzielić się
wątpliwościami, wyrażać emocje oraz analizować relacje z
bliskimi.

liczba inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
15150,00
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Wsparcie osób ze świeżo
zdiagnozowanym zakażeniem HIV
oraz ich bliskich; pilotaż.
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

Program realizowany był przez Społeczny Komitet ds. AIDS,
organizację która prowadzi również Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny (PKD) w Warszawie przy ulicy Chmielnej. Na
potrzeby projektu została zaprojektowana karta informacyjna,
wizytówka, którą otrzymywały osoby odbierające dodatni wynik
testu na HIV w PKD. W wielu przypadkach propozycja konsultacji
w większym wymiarze czasowym i innych warunkach niż ma to
miejsce w PKD, była odbierana pozytywnie i dawała klientom
poczucie, że po wyjściu z gabinetu nie zostają sami ze swoim
problemem.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: /25

liczba inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 25

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4261,80

24

Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z wirusem HIV w Polsce na
lata 2012-2016.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Realizacja Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia
pt.:"Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w
Polsce na lata 2012-2016" za pośrednictwem ośrodków
referencyjnych.
Zakup leków ARV, testów diagnostycznych do monitorowania
leczenia oraz szczepionek dla dzieci matek HIV+.

osoby zakażone HIV: /9537
pracownicy ochrony zdrowia

liczba placówek prowadzących
leczenie ARV: 22
liczba osób objętych leczeniem
ARV: 9537

Zadanie polegało na udzielaniu osobom zakażonym oraz ich
rodzinom wsparcia psychologicznego w formie indywidulanych
interwencji psychologicznych. Konsultacje psychologiczne
ukierunkowane były na akceptację swojego zakażenia,
minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach,
przeciwdziałania izolacji społecznej, poprawę samopoczucia oraz
poprawę funkcjonowania w społeczeństwie.
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ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: /120

Planowana kwota: 2882790
00,00
Wydatkowana kwota:
437227620,45
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Wizyty studyjne.
Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w
————————————————— obszarze HIV/AIDS. Wykłady, spotkania i wizyty studyjne, które
Krajowe Centrum ds. AIDS
odbywają się przy udziale pracowników Krajowego Centrum ds.
AIDS, stanowią stały ważny element współpracy
międzynarodowej. Celem tych działań jest wymiana doświadczeń i
najlepszych praktyk z krajami sąsiadującymi z Polską, krajami
europejskimi, światowymi liderami w zakresie walki z epidemią, a
także krajami rozwijającymi się. Spotkania są bardzo dobrym
sposobem poznania sytuacji, sposobów zwalczania epidemii
HIV/AIDS oraz rozwiązań prawnych innych krajów.

organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wizyt studyjnych - 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

26

Udział przedstawicieli Krajowego
Centrum ds. AIDS w projektach międz
ynarodowych.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

osoby pozbawione wolności
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby używające substancje
psychoaktywne
osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia
służby mundurowe
eksperci

liczba projektów z udziałem
Polski: 1
liczba międzynarodowych działań
operacyjnych z udziałem Polski: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów. W dniu 1 października
2015 r. został uruchomiony program wspólnych działań Unii
Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i ko-infekcjom oraz
redukcji szkód (EU Joint Action on HIV and co-infection prevention
and harm reduction HA-REACT). Jego nadrzędnym celem jest
poprawa profilaktyki HIV i infekcji powiązanych, zwłaszcza
gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby, wśród osób
przyjmujących środki odurzające w iniekcjach (PWID). HA-REACT
realizuje dwudziestu trzech partnerów z osiemnastu państw
członkowskich UE, których wspomagają partnerzy
współpracujący, wśród nich: Europejskie Centrum Zapobiegania i
Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Program wdrażany jest
przede wszystkim w trzech państwach: na Litwie, Łotwie i na
Węgrzech (tzw. państwa priorytetowe programu), zaś narzędzia
oraz rekomendacje wypracowane w trakcie realizacji mają
posłużyć wszystkim państwom członkowskim UE. Krajowe
Centrum jest zaangażowane w realizację dwóch pakietów
roboczych: WP 6 Redukcja szkód i opieka w systemie
więziennictwa oraz WP 8 pt. Zrównoważona kontynuacja projektu
oraz finansowanie długoterminowe.
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Udział w pracach grup eksperckich.
Udział przedstawiciela Krajowego Centrum ds. AIDS w tworzeniu pracownicy administracji rządowej i
————————————————— polityki regionalnej i międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS.
samorządowej
Krajowe Centrum ds. AIDS
Grupa ekspercka Think Tank przy Komisji Europejskiej - grupa
eksperci
powstała z inicjatywy rządowej poszczególnych państw i składa
się z osób delegowanych przez resorty zdrowia wszystkich krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest
opracowywanie efektywnych strategii walki z epidemią HIV/AIDS
w krajach członkowskich i sąsiadujących z UE. Grupa spotyka się
dwa razy w roku.
Partnerstwo Wymiaru Północnego w Dziedzinie Zdrowia i Opieki
Społecznej Partnerstwo, zawiązane 27 października 2003 r. na
spotkaniu ministerialnym w Oslo, działa zgodnie z zapisami
zawartymi w Deklaracji dotyczącej jego ustanowienia (Deklaracja
z Oslo). Jest to wspólne przedsięwzięcie dziesięciu rządów
państw, Komisji Europejskiej oraz ośmiu organizacji
międzynarodowych, podejmujących wyzwania w kwestiach
zdrowotnych i społecznych na obszarze Wymiaru Północnego
(WP).
Głównym celem Partnerstwa jest poprawa standardów
zdrowotnych, szczególnie w odniesieniu do młodych pokoleń.
Problemy takie jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, a także
wzrost liczby zakażeń HIV, dotykają zwłaszcza osób młodych,
szczególnie podatnych na zachowania określane jako ryzykowne.
Problematyka ta nie jest obca także społeczeństwu polskiemu,
dlatego Polska aktywnie włącza się do prac międzynarodowych
nad poprawą zdrowia publicznego.
Jedną z grup eksperckich działających w ramach Partnerstwa jest
Grupa Ekspercka ds. HIV/AIDS i Infekcji Powiązanych.
ECDC - spotkanie ekspertów pt. Profilaktyka przedekspozycyjna
w krajach EU/EEA, wyzwania oraz szanse, na którym omawiano
wyniki pierwszych działań pilotażowych dotyczących profilaktyki
farmakologicznej.

liczba inicjatyw w zakresie polityki
regionalnej i międzynarodowych:
3
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
spotkań - 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Sprawozdawczość na rzecz instytucji
unijnych i międzynarodowych.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS`

Sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych dotyczących epidemii, leczenia i profilaktyki
HIV/AIDS. Zespół Krajowego Centrum ds. AIDS przesłał do ECD
raport roczny obejmujący dane za 2015 r. Za pomocą tego
raportu, na podstawie uzyskanych od państw informacji nt.
przeciwdziałania epidemii HIV, analizowany jest na poziomie
europejskim stopień wywiązywania się poszczególnych krajów z
realizacji zapisów deklaracji dublińskiej.

niezależni eksperci
organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba raportów i publikacji
międzynarodowych
przygotowanych z udziałem
Polski: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Świadczenie usług programistycznych
i konsultacji.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Świadczenie usług programistycznych i konsultacji dotyczących
systemu informatycznego o nazwie "System do obsługi bazy
monitorującej Harmonogram realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV".

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
31346,96
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Monitoring prasy.
Monitoring prasy ogólnopolskiej, sporządzanie raportów
————————————————— miesięcznych i kwartalnych, zamieszczenie ich na stronie www, w
Krajowe Centrum ds. AIDS
zakresie tematyki HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych droga
płciową.
Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi przez wyspecjalizowaną
firmę codzienny monitoring prasy drukowanej oraz portali
prasowych w internecie.
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Analiza statystyczna danych
uzyskanych z punktów konsultacyjnodiagnostycznych za rok 2015.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Główne cele badania:
instytucje naukowe/badawcze
- charakterystyka społeczno-demograficzna osób zgłaszających
realizatorzy Programu
się do PKD,
zespoły wojewódzkie
- analiza czynników sprzyjających zakażeniu HIV,
- charakterystyka poszczególnych PKD pod względem osób
zgłaszających się na badanie,
- analiza związków między cechami społeczno-demograficznymi,
a zachowaniami wiążącymi się z ryzykiem zakażenia HIV,
- analiza związków zachowań/sytuacji, wiążących się z ryzykiem
zakażenia HIV,
- analiza mężczyzn zgłaszających się do PKD, którzy
zadeklarowali kontakty seksualne z mężczyznami ze szczególnym
uwzględnieniem mężczyzn deklarujących kontakty seksualne z
partnerami HIV+ w kontekście stosowania prezerwatywy w
stosunku do ogólnej populacji MSM zgłaszającej się do PKD,
- analiza osób zgłaszających się do PKD, które zadeklarowały
przyjmowanie środków psychoaktywnych drogą iniekcji (IDU),
- analiza klientów PKD w wieku powyżej 50 lat,
- analiza osób, które otrzymały wynik dodatni.

liczba badań: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
26700,00
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Badanie społeczne - zlecenie badań
społecznych z zakresu problematyki
HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych
drogą płciową.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zostało wykonane
instytucje naukowe/badawcze
badanie pt. Ewaluacja realizacji Krajowego Programu
realizatorzy Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego zespoły wojewódzkie
na lata 2012-2016.
Celem zamówienia było przeprowadzenie oceny zgodności
realizacji w latach 2012-2016 Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, z założonymi celami i
zadaniami określonymi w Programie oraz oceną ich efektywności i
skuteczności.

liczba badań: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów biorących udział w
badaniu - 62

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
89000,00
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realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
ogół społeczeństwa

liczba artykułów w prasie: 803
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
artykułów w prasie - 226

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

33

Badanie społeczne - zlecenie badań
społecznych z zakresu problematyki
HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych
drogą płciową.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zostało
instytucje naukowe/badawcze
przeprowadzone badanie pt. Analiza danych zbieranych w
realizatorzy Programu
Punktach Konsultacyjno - Diagnostycznych (PKD) w latach
zespoły wojewódzkie
2006-2015, którego celem była analiza danych zebranych od
osób zgłaszających się do Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych na test w kierunku obecności przeciwciał antyHIV, w latach 2006-2015 i przygotowanie raportu zbiorczego.
Analiza była prowadzona pod względem charakterystyki
społeczno-demograficznej osób zgłaszających się do PKD oraz
podejmowanych przez nich zachowań ryzykownych. Uwzględniała
zmiany w czasie (zarówno zmiany demograficzne, jak i dynamikę,
zawartych w danych, zjawisk).
Analiza danych zbieranych w PKD w okresie ostatnich dzieisęciu
lat (2006-2015) pozwoliła scharakteryzować pacjentów
odwiedzających PKD i jednocześnie opisać zmiany jakie dokonały
się w tym czasie.

liczba badań: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
65000,00
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Badanie społeczne- zlecenie badań
społecznych z zakresu problematyki
HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych
drogą płciową.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zostało
instytucje naukowe/badawcze
przeprowadzone badanie pt. Zachowania seksualne osób
realizatorzy Programu
świadczących usługi seksualne. Celem badania była analiza
zespoły wojewódzkie
danych dotyczących charakterystyki zachowań seksualnych (w
tym: stosowania metod zapobiegania zakażeniom HIV oraz innym
zakażeniom przenoszonym drogą płciową: ZPDP), zebranych od
osób świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich
na terenie Warszawy oraz przygotowanie Raportu z badania
pilotażowego.

liczba badań: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ankiet - 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
11800,00
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Zlecenie badań społecznych z
Praca biegłego przy opracowaniu opisu zamówienia do badań i
zakresu problematyki HIV/AIDS i
ocenie ofert.
zakażeń przenoszonych drogą płciow
ą.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

liczba badań: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
14668,98

instytucje naukowe/badawcze

Razem:
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443 526 942,48

Data wygenerowania: 2017-05-11

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

36

Realizacja w 2016 r. Narodowego
Opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
Programu Zdrowia: Krajowy Program docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych
Przeciwdziałania Narkomanii,
materiałów informacyjnych i publikacji.
zadanie: Działania informacyjne i
edukacyjne. Upowszechnianie
informacji na temat dostępu do
działań profilaktycznych,
pomocowych i placówek leczenia dla
osób zagrożonych uzależnieniem lub
uzależnionych od środków
odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych oraz ich rodzin
przez bieżącą aktualizację baz
danych i ich udostępnianie.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
tytułów: 2
Wskaźnik dodatkowy 2: nakład:
70000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
35490,00
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Realizacja w 2016 r. Narodowego
Opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
Programu Zdrowia: Krajowy Program docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych i publikacji.
Przeciwdziałania Narkomanii,
zadanie: Prowadzenie działań
edukacyjnych, w tym opracowywanie i
upowszechnianie materiałów
informacyjno-edukacyjnych
dotyczących profilaktyki i leczenia
osób uzależnionych oraz zagrożeń
związanych z zakażeniami HIV, HCV i
HBV oraz chorób przenoszonych
drogą płciową wśród osób
stosujących substancje
psychoaktywne, adresowanych do
kadr uczestniczących w realizacji
zadań z zakresu przeciwdziałania nar
komanii.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

przedstawiciele administracji
organizacje pozarządowe
terapeuci
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
tytułów: 5
Wskaźnik dodatkowy 2: nakład:
55100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
113757,50
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Realizacja w 2016 r. Narodowego
Programu Zdrowia: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii,
zadanie: Działania informacyjne i
edukacyjne. Upowszechnianie
informacji na temat dostępu do
działań profilaktycznych, pomocowych
i placówek leczenia dla osób
zagrożonych uzależnieniem lub
uzależnionych od środków
odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych oraz ich rodzin
przez bieżącą aktualizację baz
danych i ich udostępnianie.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących ogół społeczeństwa: /54
z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od
uprzedzeń.

39

Realizacja w 2016 r. Narodowego
Promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji
Programu Zdrowia: Krajowy Program szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych w
Przeciwdziałania Narkomanii,
środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych.
zadanie: Profilaktyka selektywna.
Wspieranie realizacji programów w
miejscach o zwiększonym ryzyku
używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i nowych
substancji psychoaktywnych.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
180000,00
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Realizacja w 2016 r. Narodowego
Programu Zdrowia: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii,
zadanie: Profilaktyka selektywna.
Wspieranie realizacji programów w
miejscach o zwiększonym ryzyku
używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i nowych
substancji psychoaktywnych.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /1505

liczba zrealizowanych projektów:
12
liczba odbiorców projektu: 1505

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
400000,00

Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6534,00

41

Realizacja w 2016 r. Narodowego
Programu Zdrowia: KPPN, zadanie:
Działania informacyjne i edukacyjne.
Upowszechnienie informacji na temat
dostępu do działań profilaktycznych,
pomocowych i placówek leczenia dla
osób zagrożonych uzależnieniem lub
uzależnionych od środków
odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych oraz ich rodzin
przez bieżącą aktualizację baz
danych i ich udostępnienie.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

Zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki
przekazu, wśród osób o zwiększonym poziomie ryzykownych
zachowań, poprzez: strony internetowe, telefony zaufania,
Telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno-edukacyjne, inne.

42

Realizacja w 2016 r. Narodowego
Programu Zdrowia: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii,
zadanie: Redukcja szkód, przez
wspieranie realizacji programów
redukcji szkód zdrowotnych i
społecznych wśród osób
uzależnionych od środków
odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

Rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
osoby stosujące środki
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem:
psychoaktywne
programów wymiany igieł i strzykawek, programów readaptacji
społecznej, programów wsparcia psychologicznego, programów
leczenia substytucyjnego, programów, których elementem jest
dystrybucja prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking itp).

43

Realizacja w 2016 r. Narodowego
Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie organizacje pozarządowe: /45
Programu Zdrowia: Krajowy Program HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi
Przeciwdziałania Narkomanii,
HIV, chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi.
zadanie: Redukcja szkód, przez
wspieranie realizacji programów
redukcji szkód zdrowotnych i
społecznych wśród osób
uzależnionych od środków
odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii
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ogół społeczeństwa: /1393

liczba wejść na stronę: 760317
liczba porad: 2342

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
166525,90

liczba programów: 33
liczba wydanych igieł i
strzykawek: 132339
liczba wydanych prezerwatyw
męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów: 3354

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
280000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
13916,64
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Realizacja w 2016 r. Narodowego
Programu Zdrowia: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii,
zadanie: Monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej w zakresie
używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i nowych
substancji psychoaktywnych oraz
postaw społecznych i reakcji
instytucjonalnych. Rozwój systemu
zbierania danych w zakresie
wskaźnika zgłaszalności do leczenia (
TDI).
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

Opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz jego
upowszechnienie poprzez: analizę istniejących systemów,
opracowanie rekomendacji do pracy placówek określających
standard usług, opracowanie i dystrybucję materiałów
informacyjnych na temat zbierania danych epidemiologicznych,
szkolenie pracowników ochrony zdrowia.

pracownicy podmiotów leczniczych

opracowanie dokumentu: 1

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3198,00

1 199 422,04

Data wygenerowania: 2017-05-11

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

45

Udział w organizowanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS w
kampaniach medialnych
skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Promowano na profilu Facebooku GIS informacje o realizowanej ogół społeczeństwa
przez Krajowe Centrum ds. AIDS ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej "Coś Was łączy? Zrób test na HIV" zachęcającej do
poznania własnego statusu serologicznego oraz upowszechniania
informacji na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka
zakażenia.
Analizowano działania WSSE i PSSE w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
roku szkolnym 2015/2016.

46

Udział krajowego koordynatora
Podczas konferencji zebrano aktualne informacje z zakresu
programu z ramienia Głównego
profilaktyki, pomocy osobom żyjącym z HIV i strategii działań w
Inspektoratu Sanitarnego w XXIII
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV.
Konferencji "Człowiek żyjący z HIV w
rodzinie i społeczeństwie"
organizowanej przez Polską Fundację
Pomocy Humanitarnej "Res
Humanae".
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

47

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Przegląd piśmiennictwa i
upowszechnianie materiałów
informacyjno-edukacyjnych z zakresu
zapobiegania zakażeniom HIV oraz
profilaktyki HIV / AIDS.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Analizowano dostępne publikacje z zakresu zapobiegania
ogół społeczeństwa
zakażeniom HIV oraz profilaktyki HIV / AIDS
Koordynowano zgłaszanie zapotrzebowania na materiały
edukacyjnych Krajowego Centrum ds. AIDS oraz ich dystrybucję
do WSSE i PSSE.
Prowadzono bieżącą aktualizację wpisów na profilu Facebook GIS
w zakresie profilaktyki HIV i AIDS adresowanej do ogółu
społeczeństwa.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

48

Popularyzacja wśród ogółu
społeczeństwa dostępności
anonimowego i bezpłatnego testowani
w kierunku HIV.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Promowano za pośrednictwem profilu Facebook listy punktów
ogół społeczeństwa
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
celem zwiększenia świadomości społeczeństwa względem
dostępnej infrastruktury, realizującej działania z zakresu
profesjonalnego poradnictwa w obszarze zachorowań na HIV i
AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

49

Przegląd projektu uchwały Rady
Ministrów w sprawie Harmonogramu
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS opracowanego na
lata 2017-2021.
—————————————————
Głowny Inspektorat Sanitarny

Dokonano analizy projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie
Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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pracownicy administracji publicznej

50

Koordynacja i nadzór nad
sprawozdawczością wojewódzkich
stacji sanitarno-epidemiologicznych.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Zebrano roczne harmonogramy realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowane
przez WSSE na 2016 r.
Zebrano sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań w
ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS od wojewódzkich stacji sanitarnoepidemiologicznych za rok 2015.
Przygotowano sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za 2015 rok.

realizatorzy Programu
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

STRONA 19 z 262

0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

51

Ekspozycja form wizualnych na
Ekspozycja plakatów, ulotek, broszur w siedzibie WSSE i PSSE
terenie WSSE i PSSE.
województwa podlaskiego.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

52

Ekspozycja plakatów zachęcających
Ekspozycja plakatów zachęcających do testowania w 20
do testowania
autobusach komunikacji miejskiej w Białymstoku
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
220,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

53

Narady
Narady ze współrealizatorami dzialań w zakresie profilaktyki
————————————————— HIV/AIDS (21 narad)
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Białymstoku, Bielsku Podlaskim,
Siemiatyczach, Kolnie, Zambrowie,
Sejnach, Grajewie, Łomży

pracownicy adm. rządowej i
samorządowej, pracownicy oświaty:
/63

liczba kampanii: 26
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

54

Obchody Światowego Dnia AIDS.
Całodzienny motyw przewodni dotyczący HIV/AIDS, radiowy
————————————————— konkurs wiedzy o HIV/AIDS, informacja na stronie internetowej
PSSE w Białymstoku
radia, informacje o HIV/AIDS emitowanie na antenie Radia
Akadera w Białymstoku).

ogół społeczeństwa: 55000/5000
pracownicy mediów: 5/2

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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55

Organizacja akcji informacyjnoedukacyjnych
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Białymstoku, PSSE w Siemiatyczach,
PSSE w Suwałkach, PSSE w
Grajewie

Organizacja akcji informacyno - edukacyjnych skierowanych do
młodziezy, studentów i ogółu społeczeństwa (organizaja punktu
informacyjnego, poradnictwo, rozdawnictwo materiałow o-z,
konkursy wiedzy o HIV/AIDS)

56

Organizacja konkursu na hasło
Organizacja konkursu na hasło promujące testowanie w kierunku
promujące testowanie w kierunku HIV HIV. Wybrano 10 najciekawszych haseł, które zamieszczona na
————————————————— plakacie promującycm testowanie.
WSSE w Białymstoku

57

Organizacja koncertu w ramach
obchodów Światowego Dnia Pamięci
o Zmarłych na AIDS
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Białymstoku

58

Edukacja młodzieży w szkołach oraz Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
podczas wypoczynku letniego i
zimowego.
—————————————————
PSSE w Bielsku Podlaskim, PSSE w
Kolnie, PSSE w Zambrowie, PSSE w
Łomży

ogół społeczeństwa
uczniowie, studenci, petenci PSSE :
/1310

liczba kampanii: 9
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

pracownicy PIS : /61

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 0,00

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 0,00

W ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na
ogół społeczeństwa: /150
AIDS Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Białymstoku we współpracy z innymi instytucjami działającymi w
obszarze zdrowia publicznego, zorganizowała koncert poświęcony
pamięci zmarłych z powodu AIDS, podczas którego uczestnicy
mogli uzyskać informacje o drogach przenoszenia HIV, wziąć
udział w konkursie wiedzy z tego zakresu oraz poprzez przypięcie
czerwonej kokardki wyrazić swoją solidarność z chorymi na AIDS
i ich bliskimi.
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młodzież powyżej 15 r.ż.: /1214

liczba szkoleń/działań: 17
liczba odbiorców: 1214
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

59

Powiatowy konkurs wiedzy o
Konkurs składał się z 2 etapów: test pytań zamknięych oraz
HIV/AIDS
dowolna wypowiedź na temat HIV/AIDS (esej, plakat, wiersz,
————————————————— piosenka)
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sejnach

młodzież powyżej 15 r.ż.: /150

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 150
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

60

Szkolenie (3)
—————————————————
PSSE w Hajnówce, PSSE w Mońkach

młodzież powyżej 15 r.ż.: /171
pracownicy oświaty : /7

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 178
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

61

Szkolenie nauczycieli szkól
ponadgimnazjalnych
—————————————————
PSSE w Zambrowie

nauczyciele szkól
ponadgimnazjalnych : /4

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

62

Wojewódzka "Olimpiada Wiedzy o HI Olimpiada, majaca ne celu wzrost poziomu wiedzy na temat
V/AIDS".
HIV/AIDS, przebiega etapowo: etap klasowy, szkolny, powiatowy,
————————————————— wojewódzki.
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/3458

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 3458
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 67

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
3325,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 0,00

63

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa metodycznego, przesyłanie wytycznych koordynatorzy i realizatorzy
metodycznego, przesyłanie
dotyczących realizacji działań, kampanii do podległych placówek
Programu: 100/937
wytycznych dotyczących realizacji
(podmiotów leczniczych, placówek nauczania i wychowania)
działań do podległych placówek
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

64

Dystrybucja materiałow o-z
Dystrybucja materiałow o-z dotyczacych HIV AIDS do podległych
dotyczacych HIV AIDS
placówek oraz rozdawnictwo podczas organizowanych akcji
————————————————— informacyjno-edukacyjnych
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa: /2150
młodzież : /4920

liczba tytułów: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

65

Edukacja studentów (2)
Spotkania edukacyjne w czasie których odbyły się pogadanki i
————————————————— emisje filmów.
PSSE w Suwałkach

studenci : /72

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 2
liczba odbiorców: 72

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

66

Informacje na stronach internetowych,
portalach społecznościowych WSSE i
PSSE i instytucji współpracujących z
PIS. (118)
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

Zamieszczanie na stronach internetowych, portalach
społecznościowych WSSE i PSSE i instytucji współpracujących z
PIS informacji na temat podejmowanych działań, organizowanych
szkoleniach, akcjach, promowanie przedsięwzieć inicjowanych
przez Krajowe Centrum ds. AIDS i inne instytucje działające w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: /46600

nakład: 118
liczba odbiorców: 46600

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Sporządzanie harmonogramów i
sprawozdań

Sporządzanie harmonogramów i sprawozdań z realizacji
Krajowe Centrum ds. AIDS
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 15
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań:
30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 53

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego
68

Wizytacje.
Wizytacje w podmiotach podległych Państwowej Inspekcji
————————————————— Sanitarnej, które realizują działania w zakresie profilaktyki
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
HIV/AIDS.
województwa podlaskiego

realizatorzy Programu: /140

Razem:
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Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Realizacja ogólnopolskich kampanii
społecznych z zakresu profilaktyki HIV
/AIDS.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy, 19
Powiatowych Stacji SantarnoEpidemiologicznych

W 2016 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła działania
ogół społeczeństwa
mające na celu promowanie ogólnopolskich akcji i kampanii
społecznych Krajowego Centrum ds. AIDS oraz kampanii przez
nie rekomendowanych ('Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka', 'Coś Was łączy? Zrób test na HIV',
'Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test', "HIVokryzja.
Wyleczmy się"). W ramach tych inicjatyw podejmowane były takie
działania jak:
- nagłośnienie kampanii w mediach (prasa, radio, TV, BIP i strony
internetowe WSSE i PSSE oraz instytucji współpracujących),
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do adresatów
kampanii,
- prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie
instytucji objętych działaniami kampanijnymi oraz podczas imprez
plenerowych,
- zamieszczanie informacji na temat kampanii na stronach
internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

liczba kampanii: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcja informacyjno-edukacyjna
"Czerwona kokardka".
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy,
Międzynarodowe Stowarzyszeni
Studentów Medycyny IFMSA, 3 PSSE

Akcja informacyjno-edukacyjna "Czerwona kokardka" na starym
ogól społeczeństwa: /480
Rynku w Bydgoszczy to coroczna inicjatywa organizowana 1
grudnia z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS. Rozpoczęli ją
wolontariusze PCK, którzy już w godzinach przedpołudniowych
prowadzili działania edukacyjne wśród mieszkańców Bydgoszczy
rozdając materiały informacyjne nt. HIV/DIDS oraz
własnoręcznie wykonane czerwone kokardki. Kulminacja
wydarzenia nastąpiła o godzinie 17:00, kiedy to przy ułożonej ze
zniczy czerwonej kokardce pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (WSSE i PSSE) oraz studenci Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland Oddział
Bydgoszcz oddali cześć (minutą ciszy) osobom zmarłym na AIDS.
Akcja trwała do godziny 19:00. W tym czasie organizatorzy
wydarzenia kontynuowali działania edukacyjne prowadząc
rozmowy na temat HIV/AIDS z mieszkańcami Bydgoszczy oraz
kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych (120 osób).
Wzorem bydgoskiego wydarzenia akcję ph. "Czerwona kokardka "
realizowały również PSSE w Aleksandrowie Kujawskim,
Chełmnie i Tucholi. Partnerami inicjatyw lokalnych byli dyrektorzy
placówek oświatowo-wychowawczych.
1. PSSE w Aleksandrowie Kujawskim zainicjowała akcję
"Czerwona Kokardka" w Zespole Szkół Salezjańskich w
Aleksandrowie Kujawskim. Na terenie szkoły przy ułożonej z
czerwonej bibuły kokardce odbył się apel poświęcony
Światowemu Dniu AIDS oraz konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS
dla uczniów klas II LO (150 osób).
2. PSSE w Chełmnie wraz z Katolickim Liceum i Gimnazjum w

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 480
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
inne: 0,00
PIS: 0,00
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Chełmnie przeprowadziła w centrum miasta akcję informacyjnoedukacyjną ph. "Czerwona kokardka". W ramach wydarzenia
odbył się przemarsz ulicami miasta, którego miejscem docelowym
był plac miejski w Chełmnie. Tam przy ułożonej ze zniczy
kokardce oddana została cześć osobom zmarłym na AIDS.
Wydarzenie zwieńczyła inscenizacja przygotowana przez
uczniów Katolickiego Liceum w Chełmnie, której mottem
przewodnim był problem tolerancji wobec osób żyjącym z HIV. W
akcji uczestniczyło 60 uczniów wraz z opiekunami oraz ok. 100
mieszkańców Chełmna.
3. PSSE w Tucholi wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu
ANIMUS działającym w Gimnazjum Nr 1 w Tucholi przeprowadziła
w centrum miasta akcję pn. "Czerwona Kokardka". W ramach
akcji przy ułożonej ze zniczy kokardce oddana została cześć
osobom zmarłym na AIDS. Zainteresowanym tematyką HIV/AIDS
mieszkańcom Tucholi udzielano odpowiedzi na nurtujące ich
zagadnienia, rozdawano materiały informacyjno-edukacyjne oraz
czerwone kokardki - symbol Światowego Dnia AIDS. Działaniami
edukacyjnymi objęto (50 osób).
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Akcje informacyjno-edukacyjne
połączone z punktami ekspozycji
materiałów na temat HIV/AIDS
podczas imprez masowych.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy, 10
Powiatowych Stacji SantarnoEpidemiologicznych

Akcje informacyjno-edukacyjne połączone z punktami ekspozycji ogół społeczeństwa: /9890
materiałów podczas imprez masowych i innych przedsięwzięć
stanowią jedną z dość często stosowanych form działania w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS. W 2016 roku WSSE w
Bydgoszczy i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
przeprowadziły 38 tego typu inicjatyw. W ich ramach
organizowane były stoiska informacyjno-edukacyjny gdzie
zainteresowane tematyką HIV/AIDS osoby mogły uzyskać poradę
specjalisty oraz otrzymać stosowne materiały oświatowozdrowotne. Imprezom często towarzyszyły wystawy/ekspozycje
materiałów edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS, quizy, konkursy
wiedzy adresowane do uczestników akcji oraz inne atrakcje typu
pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia
tętniczego krwi czy poziomu cukru we krwi. Pracownicy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej byli uczestnikami bądź
organizatorami takich inicjatywach jak:
- WSSE w Bydgoszczy ("Festiwal Zdrowego Stylu Życia" Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Targi Myśliwskie w
Myślęcinku koło Bydgoszczy, akcja plenerowa w Parku Aktywnej
Rehabilitacji i Sportu przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
Bydgoski Festiwal Nauki, Tydzień Zdrowia w Technikum
Mechanicznym w Bydgoszczy, Festiwal Rodzinny na Czyżkówku,
Bydgoszcz Zdrowa Wolna od Nałogów),
- PSSE w Bydgoszczy (festyn ekologiczny na Górzyskowie, festyn
na Wyspie Młyńskiej zorganizowany przy współpracy z Okręgową
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, festyn "Lata z
radiem" w Solcu Kujawskim zorganizowany w ramach kampanii
społecznej pn. "Zapobieganie zakażeniom HCV", której
inicjatorem był Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-
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liczba szkoleń/działań: 38
liczba odbiorców: 9890
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Państwowego Zakładu Higieny, impreza plenerowa pn.
,,Bydgoszcz Zdrowa, Wolna od Nałogów),
- PSSE w Inowrocławiu (punkt informacyjno-edukacyjny podczas
konferencji pt. "Cyberprzemoc, narkotyki czy można ich uniknąć"
zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu
oraz Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),
- PSSE w Nakle nad Notecią (Targi Turystyczno-Ogrodnicze "
Lato na Wsi" w Minikowie, Impreza plenerowa "Smaki Krajny i
Pałuk", III Piknik Rodzinny w Zespole Szkół w Dziewierzewie,
Rajd rowerowy na trasie Mrocza - Witosław - Mrocza w ramach
akcji "djazdowy Bibliotekarz", Impreza plenerowa "Przystań w
kolorze BLUE", Impreza plenerowa "X Witosławskie Impresje
Ludowe", Festyn Bliżej Holandii"),
- PSSE w Mogilnie (Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane
w Zespole Szkól w Mogilnie),
- PSSE w Radziejowie (Dni Powiatu i Dożynek GminnoParafialnych w Skibinie, punkty informacyjno-edukacyjny w 3
placówkach oświatowo-wychowawczych,
3 siedzibach władz samorządowych i Powiatowym Urzędzie Pracy
w Radziejowie),
- PSSE w Rypinie (impreza masowa "AGRA - 2016" połączona z
Dożynkami Powiatowymi),
- PSSE w Sępólnie Krajeńskim (Dożynki Powiatowe, 3 szkolne
pikniki zdrowotne, piknik ekologiczny, Rajd Korczakowski, debata
społeczna dotycząca uzależnień),
- PSSE w Świeciu (punkt informacyjno-edukacyjny HIV/AIDS
utworzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu),
- PSSEw Wąbrzeźnie (Dożyneki Gminno Powiatowe w
Książkach),
- PSSE we Włocławku (festyn przy Zespole Szkół Integracyjnych
Nr 1 we Włocławku).
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Debata ph. "Jestem świadomy!!! Nie
podejmuję ryzykownych zachowań".
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy oraz PSSE w
Bydgoszczy

Debata ph. "Jestem świadomy !!! Nie podejmuję ryzykownych
zachowań" odbyła się w ramach konferencji poświęconej
problematyce uzależnień. Konferencja zorganizowana została
przy współpracy z PSSE w Bydgoszczy i Pałacem Młodzieży w
Bydgoszczy w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania
Palenia. Uczestniczyło w niej 160 uczniów bydgoskich szkół
ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Debatę stanowiącą
element końcowy konferencji poprzedził wykład
przewodniczącego Stowarzyszenia Wolontariuszy "Razem" w
Toruniu pt. "Ryzyko zakażenia HIV, a używanie substancji
psychoaktywnych", który był również jej prowadzącym. Dzięki
umiejętnościom interpersonalnym prowadzącego, jego bogatemu
doświadczeniu w pracy terapeutycznej z młodzieżą z zakresu
problematyki HIV/AIDS i uzależnień oraz aktywności uczniów
debata miała bardzo interesujący i burzliwy przebieg. Stworzyła
uczestnikom możliwość poszerzenia i usystematyzowali wiedzy
oraz zaprezentowania na forum własnych poglądów.
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Edukacja dzieci z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS.
—————————————————
3 Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne (Brodnica, Toruń,
Włocławek)

Edukacją z zakresu profilaktyki HIV/AIDS objęte zostały dzieci w
dzieci w wieku przedszkolnym i
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu działania PSSE wczesnoszkolnym: /995
w Brodnicy, Golubiu Dobrzyniu, Toruniu i Włocławku. Zajęcia z
rodzice dzieci objętych edukacją: /103
dziećmi prowadzili przeszkoleni w tym zakresie tematycznym
nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, w
oparciu o wydawnictwa Krajowego Centrum ds. AIDS (książeczka
"Mali Przyjaciele", kolorowanka "Zawsze razem") oraz
opracowane podczas szkoleń lub we własnym zakresie
scenariusze zajęć.
1. PSSE w Toruniu realizowała 5 edycję przedsięwzięcia
edukacyjnego pt. "Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS". W projekcie
uczestniczyło 8 toruńskich przedszkoli
i 1 szkoła podstawowa. Bezpośredni realizatorzy inicjatywy wzięli
udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistę z KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz
pracownika pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w
Toruniu. Edukacją objęto 360 dzieci.
2. PSSE w Brodnicy realizowała 8 edycję przedsięwzięcie pt.
"Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS". Mimo, iż jest to już wieloletnia
inicjatywa to nadal cieszyła się dużym zainteresowaniem
środowiska szkolnego. Uczestniczyło w niej 5 przedszkoli i 6 szkół
podstawowych. Zajęcia z dzieci prowadzili doświadczeni,
przeszkoleni
w poprzednich edycjach nauczyciele. Stosowane podczas zajęć
formy praca z dziećmi to: prace z książką, prace plastyczne, burza
mózgów, dyskusje, zabawy, scenki. Edukacją objęto 586 dzieci i
54 ich rodziców.
3. Z inicjatywy PSSE w Golubiu-Dobrzyniu w 5 przedszkolach
powiatu golubsko-dobrzyńskiego prowadzone były działania
edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS wśród dzieci.
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/150
nauczyciele, pedagodzy szkolni:
15/10

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 160
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

liczba szkoleń/działań: 23
liczba odbiorców: 1238
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Edukacją objęto 140 dzieci.
4. PSSE we Włocławku po raz 3 zainicjowała cykl zajęć pn.
"Rozmowy z dziećmi o AIDS". Adresatami inicjatywy były dzieci w
wieku przedszkolnym i ich rodzice. Zajęcia prowadził
doświadczy, od kilku lat realizujący to zadanie nauczyciel.
Edukacją objęto 49 dzieci i ich rodziców.
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Edukacja młodzieży z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy i 12
Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych

Państwowa Inspekcja Sanitarna ( WSSE i 12 PSSE) była
realizatorem zadania dotyczącego edukacji młodzieży z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS. W jego ramach przeprowadzono 85 spotkań
z młodzieżą. Zadanie realizowano za pośrednictwem takich form
działania jak: pogadanki, prelekcje, prezentacje multimedialne,
warsztaty. Zajęcia z młodzieżą prowadzili pracownicy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (WSSE i PSSE) bądź z ich
inicjatywy nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz pielęgniarki
środowiska szkolnego. Łącznie edukacją objęto 2437 uczniów.
1. WSSE w Bydgoszczy przeprowadziła 2 prelekcje dla młodzieży
(uczniowie szkół gimnazjalnych - 32 osoby, studenci - 12 osób),
które odbyły się w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz
Festiwalu Zdrowego Stylu Życia zorganizowanego przez
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w
Bydgoszczy.
2. PSSE w Brodnicy była realizatorem wojewódzkiej interwencji
nieprogramowej pt. "Tatuaż - moda a zdrowie". Zgodnie z jej
założeniami działaniami edukacyjnymi objęci zostali uczniowie
jednej z brodnickich szkół ponadgimnazjalnych (78 osób). W
ramach interwencji prowadzone były zajęcia, podczas których
starano się zwrócić uwagę edukowanej młodzieży na zagrożenia
zdrowotne związane z wykonywaniem zabiegów zdobienia ciała
takich jak tatuaż czy piercing. Z uwagi na fakt, iż zabiegom tym
towarzyszy ryzyko zakażenia chorobami krwiopochodnymi, część
zajęć poświęcona była problematyce HIV/AIDS. Aktualność
tematyki jaką jest moda na tatuaż i piercing sprawiła, że zajęcia
cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.
3. PSSE w Chełmnie była organizatorem spotkania młodzieży
uczęszczającej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Praktycznego w Grubnie z osobą zakażoną wirusem HIV.
Prowadzący zajęcia podzieliła się z uczniami własnymi
doświadczeniami zdobytymi w tym względzie. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne
o tematyce HIV/AID. Edukacją objęto 240 osób.
4. PSSE w Lipnie zorganizowała 17 dwugodzinnych szkoleń z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów i nauczycieli szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego.
Zajęcia prowadził specjalista profilaktyki HIV/AIDS (osoba żyjąca
z wirusem HIV) w oparciu o własne doświadczenia życiowe.
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali materiały informacyjnoedukacyjne o tematyce HIV/AIDS. Zadanie zrealizowane zostało
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młodzież poniżej 15 r.ż.
studenci: /12
uczniowie szkół podstawowych : /78
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: /2347

liczba szkoleń/działań: 85
liczba odbiorców: 2437
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 400,00
PIS: 150,00
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 750,00
Urząd Gminy: 2100,00

przy wsparciu finansowym samorządów terytorialnych powiatu
Lipnowskiego. Edukacją objęto 906 uczniów.
5. PSSE w Toruniu przeprowadziła prelekcje z zastosowaniem
elementów warsztatowych dla 2 grup młodzieży gimnazjalnej w
Zespole Szkół w Obrowie. W spotkaniach uczestniczyło w sumie
47 uczniów.
6. PSSE we Włocławku była organizatorem 2 zajęć
warsztatowych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego pt. "Ryzyko
zakażenia HIV, a substancje psychoaktywne". Zajęcia
przeprowadził specjalista ds. uzależnień i AIDS. W ramach
Inicjatywy w szkole zorganizowana została wystawa materiałów
informacyjno-edukacyjych o tematyce HIV/AIDS oraz prowadzone
było ich rozdawnictwo. Edukacją objęto 41 uczniów.
7. PSSE w Żnin przeprowadziła 12 zajęć warsztatowych dla
młodzieży szkolnej przy współpracy z Poradnią Psychologiczno
Pedagogiczną w Żninie. W ramach zajęć wykorzystano ćwiczenia
zawarte w poradniku KC ds. AIDS ,,Zapobieganie HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym drogą płciową. Uczniowie otrzymali
broszury ,,HIV?!AIDS?! o co kaman" ( 235 szt). Edukacją objęto
235 osób.
8. PSSE (7) były bezpośrednimi realizatorami bądź inicjatorami
działań edukacyjnych w szkołach . W ramach tych inicjatyw
przeprowadzono 50 spotkań z młodzieżą (prelekcje, pogadanki,
prezentacje multimedialne).
75

Konferencja naukowo - szkoleniowa w
Toruniu.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Toruniu

Konferencja naukowo - szkoleniowa w Toruniu zorganizowana
został przy współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym
Oddział Toruńsko-Włocławski w ramach obchodów Światowego
Dnia AIDS. Jej głównym celem było zwiększenie poziomu wiedzy
nt. HIV / AIDS oraz zmiana postaw ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. W
konferencji uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z
terenu powiatu toruńskiego wraz z opiekunami, pracownicy
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz
członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego (ok. 200 osób).
W ramach konferencji wystąpili: specjalista z Krajowego Centrum
ds. AIDS i przewodniczący Stowarzyszenia Wolontariuszy Razem
w Toruniu. Patronat medialny nad inicjatywą sprawowały: TV
Toruń, Dziennik Nowości i Radio Gra.
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członkowie Polskiego Towarzystwa
Higienicznego: 20/10
młodzież szkół ponadgimnazjalnych:
150/140
pracownicy Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych: 30/20

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 170
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 700,00
Urząd Miasta: 500,00
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Konkursy z zakresu profilaktyki HIV/AI
DS.
—————————————————
6 PSSE: Aleksandrów Kujawski,
Golub-Dobrzyń, Naklło nad Notecią,
Rypin,Tuchola, Świecie

W 2016 r. z ramienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
uczniowie szkół gimnazjalnych i
przeprowadzonych zostało 9 konkursów (3 plastyczne, 1 na
ponadgimnazjalnych: /588
scenkę tematyczną, 5 wiedzy w tym 1 Olimpiada)
z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Środki na ich realizację
pozyskane zostały z funduszy Powiatowych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, władz samorządowych
oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
1. PSSE w Aleksandrowie Kujawskim była współorganizatorem
konkursu plastycznego pn. "Razem możemy wszystko" , który
przeprowadzony został w Zespole Szkół Nr 2 im. ,,Hubala" w
Aleksandrowie Kujawskim. Partnerem inicjatywy był Oddziałem
Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Aleksandrowie
Kujawskim. Uczestniczyło w nim 70 uczniów.
2. PSSE w Golubiu-Dobrzyniu była organizatorem konkursu
plastycznego adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych (7) i
ponadgimnazjalnych (3). Na etap powiatowy konkursu wpłynęło
11 prac. Fundatorem nagród był PPIS w Golubiu-Dobrzyniu
(200,00).
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad
Notecią była współorganizatorem XII Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień. Jest to już wieloletnia inicjatywa
organizowana wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nakle
nad Notecią, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią.
Głównym jej celem jest pogłębianie wiedzy młodzieży na temat
zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych
oraz kształtowanie wśród nich postaw i zachowań
prozdrowotnych. Pytania konkursowe poza tematyką uzależnień
uwzględniały problematykę HIV/AIDS. Grupę docelową stanowili
uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu nakielskiego (39
ucznuów z 13 szkól).
4. PSSE w Rypinie była organizatorem konkursu wiedzy pt.
"Wiedza ratuje życie" w Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Kowalkach. Konkurs przeprowadzony został spotkaniami
edukacyjnymi z młodzieżą (80 osób). Fundatorem nagród był
PPIS w Rypinie (112,00).
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tucholi była
współorganizatorem:
- XVI Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, której odbiorcami
byli uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu
tucholskiego. Wydarzenie to już na stałe wpisało się w kalendarz
imprez organizowanych na okoliczność obchodów Światowego
Dnia AIDS przez PSSE w Tucholi, Gimnazjum nr 1 w Tucholi oraz
Gminę Tuchola . W Olimpiadzie, która przebiegała w dwóch
etapach (szkolnym i powiatowym) uczestniczyło 230 uczniów.
- testu przeprowadzonego wśród uczniów Zespołu Szkól
Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi (klasa maturalna - 18
osób) . Zadanie realizowane było przy współpracy z Zespołem
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liczba szkoleń/działań: 9
liczba odbiorców: 608
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
PIS: 512,00
Urząd Gminy: 400,00

Katechetycznym szkoły. Nagrody w postaci książek ufundował
PPIS w Tucholi (100,00).
- powiatowego konkursu wiedzy o AIDS skierowanego do uczniów
szkól ponadgimnazjalnych powiatu tucholskiego. W konkursie
wzięło udział 20 uczniów z 5 placówek oświatowowychowawczych. Fundatorem nagród był PPIS w Tucholinagrody (100,00).
- PSSE w Świeciu była współorganizatorem konkursu pod hasłem
"Żyj bez ryzyka", w ramach którego rozegrane zostały w 3
konkursy: wiedzy, na plakat i scenkę tematyczną. Konkurs był
realizowany w Gimnazjum w Lnianie w powiecie świeckim.
Wzięło w nim udział 140 uczniów.
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Narada dla powiatowych
koordynatorów programu - pracownicy
pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia z Powiatowych Stacji Sanitar
no-Epidemiologicznych.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy

WSSE w Bydgoszczy zorganizowała i przeprowadziła w 2016 r.
jedną naradę dla powiatowych koordynatorów "Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS".
Narada dotyczyła organizacji działań podejmowanych w ramach
Programu, a zwłaszcza tych związanych z obchodami
Światowego Dnia AIDS oraz wynikających z bieżących potrzeb
społeczności lokalnej.
i nie planowanych, a wynikających z bieżących potrzeb
społeczność lokalnej.

Pracownicy Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia - 19 PSSE: 22/22

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 22
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Narady dotyczące pozyskania
partnerów i kontynuowania współprac
y.
—————————————————
16 Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych

Narady stanowią jedną z dość często stosowanych form,
zwłaszcza w przypadku zadań realizowanych przy współpracy z
innymi instytucjami. W 2016 r. pracownicy Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych (pionów oświaty zdrowotnej)
zorganizowali 36 narad dla przedstawicieli instytucji partnerskich.
Były one głównie organizowane w celu pozyskania partnerów
działań bądź kontynuowania współpracy (ustalanie kierunków
działań, zakresu współpracy). Ich uczestnikami byli:
- dyrektorzy placówek oświatwo-wychowawczych, obiektów
kultury,
- nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
- nauczyciele i pedagodzy szkolni szkół różnego szczebla,
- pracownicy podmiotów leczniczych w tym pielęgniarki
środowiska szkolnego,
- przedstawiciele Powiatowych Komend Policji,
- przedstawiciele władz samorządowych,
- przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

partnerzy programu: /138

liczba szkoleń/działań: 36
liczba odbiorców: 138
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

STRONA 33 z 262

79

Narady z przedstawicielami
instytucji/organizacji
współpracujących z WSSE w
Bydgoszczy w ramach profilaktyki HIV
/AIDS.
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Bydgoszczy

WSSE w Bydgoszczy była organizatorem 2 narad z udziałem
przedstawiciele instytucji
przedstawicieli instytucji/organizacji partnerskich. Narady
współpracujących z WSSE w
organizowane były w związku z obchodami Międzynarodowego
Bydgoszczy: 10/6
Dnia Pamięci o Osobach Zmarłych na AIDS oraz Światowego
Dnia AIDS. Uczestniczyli w nich przedstawiciele:
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Pełnomocnik Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego ds. Uzależnień HIV/AIDS),
- Stowarzyszenia Wolontariuszy "Razem" w Toruniu,
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddział Bydgoszcz,
- Komendy Miejska Policji w Bydgoszczy,

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 6
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Obchody Międzynarodowego Dania
Pamięci o Zmarłych na AIDS.
—————————————————
WSSE i 10 PSSE

Międzynarodowy Dań Pamięci o Zmarłych na AIDS PIS uczciła
zamieszczając na swych stronach internetowych, w Biuletynach
Informacji Publicznej oraz wystosowując pisma okolicznościowe
do instytucji partnerskich. W ramach wydarzenia WSSE w
Bydgoszczy przeprowadziła dwa szkolenia dla funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy (35 osób).

ogół społeczeństwa: /2755

liczba szkoleń/działań: 15
liczba odbiorców: 2755
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Obchody Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy i 19
Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych

Wzorem lat ubiegłych Państwowa Inspekcja Sanitarna
uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia AIDS. Działania
podjęte w 2016 roku w większości przypadków realizowane były
przy współpracy z instytucjami partnerskimi (szkoły, podmioty
lecznicze, władze samorządowe, organizacje pozarządowe oraz
lokalne media).
W ramach obchodów podjęte zostały następujące zadania:
- akcja "Czerwona kokardka" na Starym Rynku w Bydgoszczy
oraz na terenie działania 3 PSSE (Aleksandrów Kujawski,
Chełmno, Tuchola)
- konferencja naukowo-szkoleniowa w Toruniu,
- akcja bezpłatnych badań w kierunku HIV przeprowadzona przy
współpracy z Urzędem Miasta w Grudziądzu i Stowarzyszeniem
Wolontariuszy "Razem" w Toruniu (29 XI 2016 rok).
- happening ph. ,,Stop AIDS " zainicjowany przez PSSE w
Aleksandrowie Kujawskim z udziałem uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku ,
- konkursy plastyczne, wiedzy o HIV/AIDS kierowane do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- debaty, apele, prelekcje, prezentacje multimedialne w szkołach,
- edukacja rówieśnicza prowadzona wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w Mogilnie, w Strzelnie i w Bielicach
(konkurs wiedzy, prezentacje multimedialne, emisje filmów
profilaktycznych, dyskusje, kolportaż materiałów edukacyjnych)
- punkty informacyjno-edukacyjne połączone z ekspozycją
materiałów w siedzibach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
instytucji partnerskich,

ogół społeczeństwa: /13500

liczba szkoleń/działań: 134
liczba odbiorców: 13500
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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- listy intencyjne Państwowych Inspektorów Sanitarnych do
instytucji partnerskich,
- artykuły prasowe, wywiady radiowe i TV,
- informacje zamieszczane w Biuletynach Informacji Publicznej i
na stronach internetowych WSSE w Bydgoszczy i 19 PSSE,
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do instytucji
partnerskich.
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Szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/A
IDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i 4 PSSE
(Brodnica, Nakło nad Notecią, Toruń,
Włocławek, Żnin)

Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 7 szkoleń z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Ich odbiorcami byli funkcjonariusze
policji, nauczyciele wychowania przedszkolnego i
wczesnoszkolnego, pielęgniarki i położne, pracownicy opieki
społecznej i PSSE w Żninie. Szkolenia z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS najczęściej prowadzone były w oparciu o prezentacje
multimedialne opracowane przez pracowników Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
1. WSSE w Bydgoszczy była organizatorem 2 szkoleń z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej
Policji w Bydgoszczy (35 osób). Szkolenia przeprowadzone
zostały w ramach wieloletniej współpracy z Komendą Miejskiej
Policji w Bydgoszczy oraz w związku z obchodami
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS.
2. PSSE W Brodnicy przeprowadziła szkolenie pt. "Profilaktyka
chorób zakaźnych w tym zakażeń HIV" dla dla pielęgniarek i
położnych z oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala
Powiatowego w Brodnicy (17 osób). Zakres tematyczny szkolenia
obejmował zagadnienia dotyczące profilaktyki poekspozycyjnej w
zawodach medycznych.
3. PSSE w Nakle nad Notecią przeprowadziła szkolenie pt.
"Profilaktyka zakażeń wirusowych krwiopochodnych i profilaktyka
poekspozycyjna zawodowa HBV, HCV i HIV". Grupę docelową
stanowili pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad
Notecią (30 osób).
4. PSSE w Toruniu była organizatorem szkolenia Szkolenia dla
realizatorów projektu "Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS". Część
warsztatową szkolenia prowadził metodyk z KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Podczas
zajęć opracowywane zostały scenariusze zajęć dla dzieci w
zakresie profilaktyki HIV / AIDS, które miały stanowić podstawę
działań edukacyjnych w palcówkach macierzystych.
Koordynatorzy programu w przedszkolach otrzymali zestawy
materiałów edukacyjnych dla każdego dziecka biorącego udział w
projekcie (m in. książeczki "Mali przyjaciele" i "Zawsze razem").
Zadanie finansowane było przez Urząd Miasta w Toruniu. W
szkoleniu uczestniczyło 9 osób.
5. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej PSSE w Żninie
przeprowadziła 2 szkolenie pt. ,,Zasady postępowania po
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Pracownicy PSSE w Żniie: /12
nauczyciele wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego:
35/9
kobiety ciężarne : 20/
funkcjonariusze policji: /96
pracownicy podmiotów leczniczych
(pielęgniarki, położne): 15/17
pracownicy pomocy społecznej: /30

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 164
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 0,00
Urząd Miasta: 600,00

ekspozycji zawodowej na zakażeni". Ich uczestnikami byli
pracownicy PSSE (12 osób) oraz funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Żninie (61 osób).
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Udział w spotkaniach Wojewódzkiego
Zespołu ds. Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy,
Pełnomocnik Wojewody KujawskoPomorskiego ds. Uzależnień HIV i
AIDS

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
członkowie Wojewódzkiego Zespołu:
uczestniczyła w spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu ds.
10/10
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS , którego
organizatorem był Pełnomocnik Wojewody KujawskoPomorskiego do spraw Uzależnień, HIV i AIDS. Spotkanie miało
miejsce w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Podczas spotkania
zaprezentowane zostały sprawozdania z realizacji Programu w
2015 roku. Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do
spraw Uzależnień, HIV i AIDS podsumował działalność
samorządów w zakresie profilaktyki HIV/AID zwracając uwagę na
wzrost ich aktywności w tym obszarze problemowym. Spotkanie
zakończyła dyskusja dotycząca sukcesów i trudności z jakimi
najczęściej spotykali się realizatorzy Programu.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 10
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Wojewódzka interwencja
nieprogramowa "Bezpieczne
Wakacje" - akcja letnia.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy, 19
Powiatowych Stacji SantarnoEpidemiologicznych

Wzorem lat ubiegłych Państwowa Inspekcja Sanitarna była
dzieci i młodzież przebywająca w
realizatorem wojewódzkiej interwencji nieprogramowej pn.
ośrodkach letniego wypoczynku, :
"Bezpieczne Wakacje". Jej głównymi odbiorcami były dzieci i
/18500
młodzież przebywająca ośrodkach letniego wypoczynku. Akcja
miała na celu zapewnić jak najszerszej rzeszy dzieci i młodzieży
bezpieczny powrót do domu poprzez minimalizację zachowań
ryzykownych dla zdrowia, którym sprzyja luz wakacyjny. W jej
ramach poruszane były zagadnienia z zakresu promocji zdrowego
trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, które
dominują w okresie letnio-wakacyjnym np. zatrucia pokarmowe,
oparzenia słoneczne, bezpieczeństwo w wodzie i na drodze,
przygodne kontakty seksualne i konsekwencje zdrowotne z nimi
związane itp. Mając na uwadze beztroskę
i swobodę jaka towarzyszy młodzieży w tym okresie dość dużo
uwagi poświęcano problematyce HIV/AIDS, stosując takie formy
działania jak: prelekcje, dyskusje, konkursy, projekcje filmów itp.
W ramach interwencji ogółem edukacją objęto ok. 34500 osób
(18500 w zakresie HIV/AIDS).

liczba szkoleń/działań: 42
liczba odbiorców: 18500
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

STRONA 36 z 262

85

Działalność Punktu Konsultacyjno-Dia
gnostycznego.
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Bydgoszczy i
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" w Toruniu

W 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarnoosoby pełnoletnie podejmujące
Epidemiologicznej w Bydgoszczy działał Punkt Konsultacyjnoryzykowne zachowania: 570/340
Diagnostyczny (PKD). Punkt funkcjonował na zasadzie
"Porozumienia w sprawie współpracy" zawartego pomiędzy
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy,
a Stowarzyszeniem Wolontariuszy "Razem" w Toruniu.
Przedmiotem współpracy była obsługa laboratoryjna PKD i
bezpłatne użyczenie pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia
jego działalności. W Punkcie prowadzone było poradnictwo przed
i po testowe oraz bezpłatne i anonimowe badania w kierunku HIV.
Z jego usług w 2016 roku skorzystało 440 osób, w przypadku 436
wykonane zostały testy w kierunku HIV, zdiagnozowano 4 nowe
zakażenia wirusem HIV.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 440
liczba konsultacji: 4
liczba wykonanych testów: 436
liczba wykrytych zakażeń HIV: 4

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

86

Dystrybucja materiałów edukacyjnych. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazywali
materiały edukacyjne do placówek oświatowo-wychowawczych i
————————————————— podmiotów leczniczych.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

87

Ekspozycje wizualne - gazetki
Ekspozycje ścienne wykonywane przez pracowników Państwowej Petenci: 400/455
ścienne.
Inspekcji Sanitarnej. (Malbork, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz
————————————————— Gdański, Słupsk).
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs "Przegląd Małych Form Teatr
alnych".
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
450/490

Planowana kwota:
16796,38
Wydatkowana kwota:
16796,38
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Punkty informacyjne.
Punkty informacyjne organizowane były przez pracowników
————————————————— Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas imprez, festynów.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 5150/5804

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wizytacje, w tym działania edukacyjne
podczas akcji letniej i zimowej.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

Dyrektorzy pl. szkolnych,
organizatorzy wypoczynku,
uczestnicy: 1446/1508

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Celem Przeglądu było promowanie zachowań zapobiegających
uzależnieniom oraz wspierających wzrost poziomu
odpowiedzialności za własne życie oraz szacunku wobec siebie i
innych. Teatralna forma przedsięwzięcia sprzyjała integracji
środowisk szkolnych i jest inspiracją do działań w zakresie
profilaktyki uzależnień poprzez kontakt ze sztuką. Adresatami
konkursu byli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych .

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie nadzoru
nad placówkami szkolnymi i placówkami wypoczynku letniego i
zimowego przeprowadzili wizytację i edukację uczestników
wypoczynku.
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ogół społeczeństwa: 27327/27327
Placówki szkolne gimnazjalne i
ponadgimnazjalne: 353/353
Podmioty lecznicze: 34/34

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wywiady prasowe, przesłanie
Udzielanie wywiadów, przesłanie informacji dotyczącej tematyki
informacji do mediów.
HIV/AIDS do mediów.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: 5/22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zamieszczenie informacji na stronach Informacje nt. HIV/AIDS były zamieszczane na bieżąco na
internetowych i portalu społecznościo stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
wym.
Facebooku.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 1900/2200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zamieszczenie informacji w autobusa Ekspozycja plakatowa w autobusach komunikacji miejskiej w
ch.
Gdyni.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 250/250
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Organizacja konkursów, olimpiad o
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej organizowali,
tematyce HIV/AIDS.
współorganizowali etapy powiatowe, międzyszkolne konkursów
————————————————— wiedzy.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 174/120
młodzież powyżej 15 r.ż.: 154/537
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Organizacja narad i szkoleń.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zorganizowali narady Pedagodzy, nauczyciele i pielęgniarki:
————————————————— dla przedstawicieli placówek szkolnych i podmiotów leczniczych.
170/331
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
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Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzane przez pracowników
dla uczniów.
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 1039/1039

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5050,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
2250,00
Urząd Miasta: 1900,00
Urząd Gminy: 900,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Tygodniowy punkt anonimowego i
bezpłatnego badania krwi w kierunku
HIV.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Gdyni przy współpracy z Urzędem Miejskim zorganizowali
tygodniowy punkt anonimowego i bezpłatnego badania krwi w
kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 230/182

Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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41 846,38

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

98

Kontynuacja kampanii medialnych
realizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

W ramach zadania aktywnie włączono się w kampanie
ogół społeczeństwa: 5000/65000
kontynuowane bądź inicjowane przez Krajowe |Centrum ds AIDS. pracownicy mediów: /15
Nagłośniono tematykę działań na stronach internetowych WSSE i
11 PSSE z terenu województwa lubuskiego oraz w lokalnych
mediach i w środkach komunikacji miejskiej. W ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS zorganizowano konferencję prasową.
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"Powiatowy Konkurs Wiedzy".
Uczestnikami konkursu byli przedstawiciele szkół
————————————————— ponadgimnazjalnych powiatu żagańskiego. Nagrody ufundowane
Powiatowa Stacja Sanitarnozostały przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu.
Epidemiologiczna w Żaganiu

100

"XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o
HIV i AIDS oraz uzależnieniach".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krośnie Odrz.

101

Edukacja służb mundurowych w
Przeprowadzono 4 wykłady dla uczestników kwalifikacji
zakresie profilaktyki poekspozycyjnej. wojskowej z terenu powiatu międzyrzeckiego i osadzonych w
————————————————— areszcie śledczym w Międzyrzeczu
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Międzyrzeczu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/18

Uczestnikami konkursu byli przedsawiciele klas II szkół
młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/27
gimnazjalnych powiatu krośnieńskiego, którzy wcześniej, podczas
zajęć edukacyjnych z wychowawcami lub pedagogami szkolnymi
przygotowani zostali teoretycznie do udziału w konkursie.
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osadzeni w areszcie śledczym: /20
uczestnicy kwalifikacji wojskowej:
46/40

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 28
Wskaźnik dodatkowy 1: WSSE i
PSSE z terenu województwa
lubuskiego - 12
Wskaźnik dodatkowy 1: Miejski
Zakład Komunikacji w Gorzowie
Wlkp. - 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Lokalne
media - 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne

liczba szkoleń/działań: 1
Planowana kwota: 0,00
liczba odbiorców: 18
Wydatkowana kwota: 50,00
liczba podmiotów realizujących
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie: 1
pozafinansowe - inne
Wskaźnik dodatkowy 1: Starostwo
Starostwo Powiatowe:
Powiatowe w Żaganiu
1000,00
liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 27
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Zespół
Szkół w Chlebowie - 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krosnie
Odrzańskim - 1
Wskaźnik dodatkowy 2: Urzędy
Miast i Gmin - 7
Wskaźnik dodatkowy 2:

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Urząd Miasta: 500,00
Urząd Gminy: 1000,00

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 60
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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I Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o W ramach realizacji zadania zorganizowano międzyszkolną
HIV/AIDS "Taki prezent? Nie dziękuję! olimpiadę wiedzy o HIV/AIDS dla przedstawicieli gorzowskich
Zakażeniu HIV można zapobiec!!!"
szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 16/16

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 16
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
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Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
Zdrowiu "HIV/AIDS a uzależnienia".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Drezdenku

W ramach zadania zorganizowano powiatową olimpiadę wiedzy
skierowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych W
Olimpiadzie uczestniczyli finaliści eliminacji szkolnych wszystkich
szkól ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Fundatorem nagród
było lokalne władze samorządowe

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/24

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 24
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Drezdenku 1
Wskaźnik dodatkowy 1: lokalne
władze samorządowe - 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Starostwo Powiatowe:
200,00
Urząd Miasta: 750,00
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Powiatowy Konkurs Wiedzy "Choroby
XXI wieku"
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Żarach

Zorganizowanie konkursu wiedzy dla przedstawicieli szkól
młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/25
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żarskiego. Konkurs
zorganizowano we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w
Lubsku i z lokalnymi władzami samorządowymi

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 25
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Żarach - 1
Wskaźnik dodatkowy 2: lokalne
władze samorządowe - 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Starostwo Powiatowe:
100,00
Urząd Gminy: 200,00
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Punkty informacyjno-edukacyjne i
imprezy prozdrowotne
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

W ciągu całego roku na terenie województwa lubuskiego
organizowane były punkty informacyjno-edukacyjne i imprezy
prozdrowotne
w których prowadzone poradnictwo i kolportaż materiałów
edukacyjnych oraz promowane bezpłatne i anonimowe
testowanie w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych
działających na terenie województwa lubuskiego.

liczba szkoleń/działań: 162
liczba odbiorców: 17566
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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młodzież poniżej 15 r.ż.: /5000
młodzież powyżej 15 r.ż.: /7000
ogół społeczeństwa : 5000/5566

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 57,44
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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Szkolna olimpiada wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sulęcinie

107

Zorgaznizowanie z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w
Sulęcinie szkolnej olimpiady wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów klas
I. Nagrody dla laureatów konkursu pozyskano z Urzędu Miasta w
Sulęcinie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/323

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 323
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sulęcinie - 1
Wskaźnik dodatkowy 1: lokalne
władze sąmorządowe - 1
Wskaźnik dodatkowy 2: Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych w
Sulecinie - 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
Urząd Miasta: 200,00

Szkolny konkurs na plakat " W życiu Zorganizowano szkolny konkurs dla uczniów z zespołu Szkól
jak w tańcu każdy krok ma znaczenie" Licealnych i Zawodowych w Gorzowie Wlkp.
w ramach obchodów Światowego
Dnia AIDS
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 10/30

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 30
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1:
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie
Wlkp. - 1
Wskaźnik dodatkowy 2: Zespół
Szkół Licealnych i Technicznych
w Gorzwoie Wlkp. - 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
PIS: 0,00
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VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV i Uczestnikami konkursu byli przedstawiciele szkół gimnazjalnych i
AIDS "Wiedza ratuje życie".
ponadgimnazjalnych powiatu świebodzińskiego. Nagrody
————————————————— ufundowane zostały przez lokalne władze samorządowe.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Świebodzinie

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/10
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/10

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 20
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Świebodzinie
-1
Wskaźnik dodatkowy 2: lokalne
władze samorządowe - 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Urząd Miasta: 610,00

109

Warsztaty i wykłady dla młodzieży
W ramach zadania przeprowadzono warsztaty i wykłady dla
szkół gimnazjalnych i
młodzieży
ponadgimnazjalnych
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /400
młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/819

liczba szkoleń/działań: 66
liczba odbiorców: 1219
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
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Zapobieganie HIV/AIDS i innym
W ramach zadania przeprowadzono 5 wykładów połączonych z
chorobom przenoszonym drogą
emisją filmu dla uczestników kwalifikacji wojskowej pięciu gmin
płciową wśród uczestników kwalifikacji powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
wojskowej powiatu strzeleckodrezdeneckiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Drezdenku
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Organizacja narad ze
współorganizatorami działań oraz
pedagogami i dyrektorami szkół
realizujących na terenie województwa
Krajowy Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego
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"Młodość wolna od uzależnień" kampania edukacyjna realizowana
podczas festiwalu "Przystanek
Woodstock" 2016.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
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liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 289
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

Przeprowadzono narady z przedstawicielami placówek nauczania partnerzy realizacji Krajowego
i wychowania oraz instytucji zaangażowanych na terenie
Programu: 70/271
województwa lubuskiego w realizację Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

liczba szkoleń/działań: 122
liczba odbiorców: 271
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 134

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

W ramach zadania utworzono w wiosce festiwalowej XXII
Festiwalu "Przystanek Woodstock" punkt konsultacyjny, w którym
prowadzone poradnictwo w zakresie profilaktyki zakażeń
HIV/AIDS, możliwości diagnozowania zakażenia oraz sposobów
jego uniknięcia. Poradnictwo wzmocniono dystrybucją
tematycznych materiałów edukacyjnych oraz gadżetów.

uczestnicy i organizatorzy Festiwalu:
6000/6500

liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjnoedukacyjnych: 6500
liczba porad: 6500
liczba odbiorców: 6500

Wizytacje w szkołach realizujących
W ramach zadania prowadzone były wizytacje w szkołach
Krajowy Program Zapobiegania
ponadgimnazjalnych i gimnazjach realizujących wśród młodzieży
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Krajowy Program oraz kontrole w PSSE.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

realizatorzy Programu: 80/132
koordynatorzy powiatowi programu z
PSSE: /5

liczba i rodzaj realizowanych
programów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
kontroli w PSSE - 5
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
wizytacji programu w placówkach
- 66

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

507,44
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/289

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - lokal

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis
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Realizacja Kampanii Społecznej "Coś
Was łączy? Zrób test na HIV"
upowszechniającej informacje o HIV/A
IDS.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, urzędy miast i gmin,
lokalne media, placówki ochrony
zdrowia, placówki oświatowe,

Upowszechnienie w mediach lokalnych, na stronach
internetowych oraz podczas organizowanych akcji
profilaktycznych, Kampanii zachęcającej pełnoletnie osoby do
wykonania testu w kierunku HIV i poznania swojego statusu
serologicznego. Przekazanie informacji placówkom ochrony
zdrowia.
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1. Organizacja happeningu z okazji
Światowego Dnia AIDS (PSSE
Cieszyn).
2. Obchody Światowego Dnia AIDS
(PSSE Częstochowa).
3. Działania informacyjne podczas
akcji profilaktycznych (PSSE Rybnik).
—————————————————
PSSE (Cieszyn, Częstochowa,
Rybnik, Zawiercie), placówki ochrony
zdrowia, placówki oświatowe,
kulturalne i wypoczynku
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1. Organizacja spotkania
edukacyjnego dla młodzieży w
ramach Światowego Dnia AIDS
(PSSE Katowice).
2. Organizacja działań edukacyjnych
w środowisku szkolnym i lokalnym
(PSSE Kłobuck, PSSE Lubliniec,
PSSE Sosnowiec, PSSE Żywiec).
3. Organizacja szkoleń z zakresu
HIV/AIDS dla wybranych grup
zawodowych (PSSE Wodzisław Śl.,
PSSE Żywiec).
—————————————————
PSSE (Katowice, Kłobuck, Lubliniec,
Sosnowiec, Wodzisław, Żywiec),
PTZN O/Katowice, IFMSA O/Śląsk,
PTOZ, szkoły, urzędy miast

liczba kampanii: 6
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 547

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Ad. 1. Happening zorganizowano wspólnie z młodzieżą szkół
ogół społeczeństwa: /16962
ponadgimnazjalnych na rynku w Cieszynie, przygotowano punkt
uczniowie szkół gimnazjalnych i
informacyjny, uczestnicy układali z zapalonych zniczy czerwoną
ponagimnazjalnych: /6700
kokardkę.
Ad. 2. Podsumowanie konkursu wiedzy z zakresu HIV/AIDS,
wręczenie nagród oraz prezentacja filmu edukacyjnego połączona
z warsztatami dla młodzieży, które odbyły się w Miejskiej Galerii
Sztuki.
Ad. 3. Prowadzenie działań informacyjnych przy okazji akcji
połączonych z dystrybucją materiałów informacyjnych, z
wykorzystaniem różnych form przekazu (m.in. eventy,
happeningi).

liczba programów oraz inicjatyw:
49
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 184

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

Ad.1 W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
młodzież powyżej 15 r.ż.: /4742
zorganizowano spotkanie edukacyjne pt. "Jestem świadomy, nie
pracownicy salonów beauty: /147
ryzykuję! Stop uzależnieniom" adresowaną do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zobaczyli
spektakl teatralny "Sąd nad HIV" w wykonaniu uczniów oraz
wysłuchali wykładów nt. profilaktyki HIV/AIDS, prelegentami byli
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny w
Katowicach.
Ad. 2. Organizacja akcji profilaktycznych w środowisku szkolnym
połączonych z prelekcjami dla młodzieży. Prowadzenie działań
edukacyjnych w zakresie aspektów psychospołecznych HIV/AIDS
i epidemiologii pt. "ABC HIV/AIDS" dla uczniów (wykład, ankieta,
film, dyskusja).
Ad. 3. Organizacja szkolenia dla członków Stowarzyszenia
Diabetyków w Wodzisławiu Śl., właścicieli salonów fryzjerskich,
kosmetycznych i tatuażu, placówek opiekuńczo-wychowawczych i
pracowników socjalnych na temat głównych celów i założeń
Krajowego Programu HIV/AIDS.

liczba szkoleń/działań: 53
liczba odbiorców: 4889
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 41
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ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
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Realizacja Projektu pt. "HIV/AIDS jestem świadomy, nie ryzykuję!" dot.
profilaktyki zakażeń wirusem HIV,
wyróżnionego w Konkursie
Pozytywnie Otwarci 2015.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, PTH O/Śląski, PTZN,
szkoły ponadgimnazjalne

W pierwszym etapie Projektu odbyły się szkolenia warsztatowe w
5 miastach woj. śląskiego dla koordynatorów powiatowych i
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone przez
specjalistę w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS.
Nauczyciele zostali przygotowani do przeprowadzenia lekcji
edukacyjnej dla uczniów. Zajęcia szkolne odbyły się w okolicach
Światowego Dnia AIDS 2016. W drugim etapie Projektu
zorganizowano konkurs na plakat ph. "HIV/AIDS - jestem
świadomy, nie ryzykuję!" dla uczniów realizujących Projekt.
Komisja konkursowa wyłoniła trzech równorzędnych laureatów
oraz dwa wyróżnienia.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /27472
nauczyciele i koordynatorzy: /215

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 27687
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 348

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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1. Rozpowszechnienie i publikacja
informacji dot. profilaktyki HIV/AIDS
oraz realizowanych działań w tym
zakresie na stronach internetowych
WSSE i psse woj. śląskiego oraz
dystrybucja materiałów
informacyjnych.
2. Udzielenie wywiadu dla Radia
ESKA dot. Projektu "HIV/AIDS jestem świadomy, nie ryzykuję!"
(PSSE Gliwice).
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
ślaskiego, lokalne media, partnerzy,
instytucje miejskie

Ad. 1. Rozpowszechnienie informacji (m.in. dot. Światowego Dnia
AIDS) wśród lokalnych partnerów i instytucji, zamieszczanie
informacji na stronach internetowych WSSE, psse oraz
dystrybucja materiałów informacyjnych.
Ad. 2. Udzielenie wywiadu dla Radia ESKA dot. realizowanego
Projektu "HIV/AIDS - jestem świadomy, nie ryzykuję!" (PSSE
Gliwice).

ogół społeczeństwa: /72948

liczba odbiorców: 72948
nakład: 3557
liczba konsultacji: 247

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Dystrybucja różnorodnych materiałów Dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do różnych grup społecznych (ulotki, broszury,
adresowanych do różnych grup społe plakaty, zakładki itp.).
cznych.
—————————————————
WSSE w katowicach, psse woj.
śląskiego

ogół społeczeństwa

liczba tytułów: 9
nakład: 10362

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Upowszechnianie informacji w
środowisku medycznym dot.
obowiązku proponowania wykonania
testu w kierunku HIV kobietom w
ciąży i ich partnerom.
—————————————————
psse woj. śląskiego, placówki ochrony
zdrowia

lekarze ginekolodzy/położnicy
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
położne
pacjentki: /11640

liczba odbiorców: 11640
nakład: 4271

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Upowszechnianie informacji w środowisku medycznym dot.
obowiązku proponowania wykonania testu w kierunku HIV
kobietom w ciąży i ich partnerom: przekazanie broszur
informacyjnych, narady z przedstawicielami placówek ochrony
zdrowia, przekazanie Komunikatu Ministerstwa Zdrowia dot.
informowania pacjentek o celowości wykonywania badań w
kierunku HIV, organizacja akcji informacyjnych w placówkach
ochrony zdrowia (porady, rozmowy indywidualne).
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Informowanie o konieczności
wykonania testu w kierunku HIV przez
kobiety ciężarne podczas
organizowanych akcji profilaktycznych
.
—————————————————
PSSE (Chorzów, Jaworzno, Kłobuck,
Ruda Śl., Rybnik, Wodzisław), Por.
Terapii Uzależnień od Subst.
Psychoaktywnych w Chorzowie

1. Organizacja akcji profilaktycznej dla studentów, promowanie
testowania w kierunku HIV (PSSE Chorzów).
2. Organizacja punktów informacyjnych w szkołach
ponadgimnazjalnych - prelekcje, rozmowy indywidualne (PSSE
Jaworzno).
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1. Spotkania i narady z
przedstawicielami placówek szkolnych
i ochrony zdrowia (PSSE Dąbrowa
Górnicza, PSSE Sosnowiec).
2. Organizacja akcji "Biała Sobota"
oraz akcji w gabinetach
ginekologicznych (PSSE Żywiec).
3. Organizacja akcji profilaktycznoedukacyjnej (PSSE Chorzów).
4. Organizacja pogadanki dla
młodzieży podczas audycji radiowej
na temat profilaktyki HIV i testowania
(PSSE Jaworzno).
—————————————————
psse woj. śląskiego, placówki ochrony
zdrowia, PKD w Chorzowie, Por.
Terapii Uzależnień od Subst.
Psychoaktywnych w Chorzowie

Ad. 1. Podczas organizowanych narad i punktów promocji zdrowia ogół społeczeństwa: /3466
zachęcano do wykonania testu w kierunku HIV w ramach
studenci, uczniowie szkół
Kampanii "Coś Was łączy? Zrób test na HIV".
ponadgimnazjalnych: /1100
Ad. 2. Organizacja akcji "Biała sobota" oraz akcji w gabinetach
ginekologicznych, podczas której propagowano bezpłatne
testowanie w kierunku HIV.
Ad. 3. Organizacja akcji profilaktyczno-edukacyjnej dla studentów
połączonej z anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku
HIV.
Ad. 4. Organizacja pogadanki dla młodzieży podczas audycji
radiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie na
temat profilaktyki HIV i testowania.
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społeczność lokalna, młodzież,
studenci: /7173

liczba odbiorców: 7173

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

liczba podjętych działań/inicjatyw:
57

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

123

1. Organizacja działań edukacyjnych
w ramach akcji "Bezpieczne wakacje"
oraz w ramach różnych inicjatyw
plenerowych/miejskich.
2. Organizacja/współorganizacja
konkursów plastycznych, konkursów
wiedzy itp. dot. profilaktyki HIV dla
młodzieży szkolnej (PSSE Bytom,
PSSE Częstochowa, PSSE Jaworzno,
PSSE Sosnowiec, PSSE Zawiercie).
3. Prowadzenie, pogadanek,
wykładów, warsztatów dydaktycznych
dla młodzieży szkolnej (PSSE Zawierc
ie).
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, PCK, szkoły, urzędy miast,
ośrodki wypoczynku i kulturalne,
placówki ochrony zdrowia

Ad. 1. Prowadzenie działań edukacyjnych promujących
młodzież powyżej 15 r.ż.: /12971
bezpieczne zachowania podczas wypoczynku letniego oraz w
społeczność lokalna: /53706
placówkach i instytucjach (eventy, imprezy miejskie, punkty
informacyjne, prezentacje multimedialne, konsultacje, dystrybucja
materiałów informacyjnych).
Ad. 2. Organizacja/współorganizacja konkursu plastycznego "Stop
AIDS", Powiatowego Konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS, trzech
konkursów wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów, X Konkursu Wiedzy o
HIV/AIDS, Gimnazjalnego Konkursu wiedzy o HIV/AIDS.
Organizacja wystawy prac plastycznych.
Ad. 3. Prowadzenie pogadanek, wykładów, warsztatów
dydaktycznych dla młodzieży szkolnej m.in. podczas obchodów
Światowego Dnia AIDS.
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liczba podjętych działań/inicjatyw:
345
liczba podmiotów podejmujących
działania: 507
liczba odbiorców: 66677

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 73,18
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Razem:

73,18

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych
przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną do Powiatowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
woj. świętokrzyskiego oraz
rozdawnictwo materiałów do
współpracujących podmiotów oraz
osób fizycznych.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. świętokrzyskiego

Materiały edukacyjne przekazywane są Powiatowym Stacjom
Sanitarno-Epidemiologicznym, które następnie przekazują
materiały edukacyjne podmiotom biorącym udział w popularyzacji
profilaktyki HIV/AIDS oraz osobom fizycznym biorącym udział w
organizowanych przedsięwzięciach prozdrowotnych.
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Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: 11112/11112

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Informacje dot. HIV/AIDS na stronach Zamieszczano informacje dot. HIV/AIDS na stronach
internetowych WSSE i PSSE i w
internetowych WSSE i PSSE woj. świętokrzyskiego i w mediach
mediach lokalnych.
lokalnych.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa: 3000/3350

liczba kampanii: 3350
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Punkty edukacyjne z materiałami
Punkty edukacyjne organizowano podczas przedsięwzięć o
edukacyjnymi w ramach kampanii
charakterze prozdrowotnym.
"Jeden test. Dwa życia", Coś was
łączy ?Zrób test na HIV"
—————————————————
PSSE Kielce, podmioty lecznicze,
miejskie i gminne biblioteki publiczne

ogół społeczeństwa: 11000/11920

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 33

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Impreza edukacyjna dla uczniów szkół Impreza odbyła się w Środowiskowym Domu Kultury. Udział
gimnazjalnych pt. "Wiedza chroni życi wzięło 5 szkół gimnazjalnych ze Starachowic.
e".
—————————————————
PSSE Starachowice, Oddział
Rejonowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Starachowicach,
Spółdzielczy Dom Kultury, UM
Starachowice

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/120

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 120
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
500,00
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Impreza prozdrowotna dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
PSSE Staszów, Powiatowy Zespół
Doradców Metodycznych w
Staszowie, Starostwo Powiatowe w
Staszowie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/200

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Impreza zorganizowano wspólnie z udziałem Powiatowego
Zespołu Doradców Metodycznych w Staszowie,Wydziału
Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w
Staszowie.
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Koncert solidarności z chorymi na
Koncert zorganizowany z okazji Światowego Dnia AIDS.
AIDS i nosicielami wirusa "Żyj bez ryz
yka".
—————————————————
PSSE Jędrzejów, Komenda
Powiatowa Policji w Jędrzejowie

uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych: 300/300

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 300
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 450,00
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Konferencja dla uczniów szkół ponad Konferencję zorganizowano w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
gimnazjalnych.
Starachowic. Udział wzięło 6 szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
PSSE Starachowice, Oddział
Rejonowy PCK, UM
Starachowice,Komenda Powiatowa
Policji

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/135

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 135
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 300,00
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Konkurs na prezentację lub film dot.
Konkurs skierowany był do młodzieży gimnazjalnej z powiatu
profilaktyki HIV/AIDS pt."Razem
skarżyskiego.
przeciwko HIV/AIDS"
—————————————————
PSSE Skarżysko Kamienna

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 12
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 999,00
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Konkurs plastyczny "Żyje bez ryzyka" Konkurs zrealizowany w 16 szkołach ponadgimnazjalnych i 17
————————————————— gimnazjach powiatu jędrzejowskiego
PSSE Jędrzejów, Komenda
Powiatowa Policji w Jędrzejowie

uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych: 46/46

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 46
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 450,00
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Konkurs powiatowy "Wiedza o
Konkurs przeprowadzono w 6 szkołach ponadgimnazjalnych
HIV/AIDS".
powiatu staszowskiego.
—————————————————
PSSE Staszów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/135

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 135
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
201,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Powiatowy Konkurs Wiedzy "Co
musisz wiedzieć o HIV/AIDS'
—————————————————
PSSE Busko-Zdrój

Konkurs realizowany w ramach obchodów "Światowego Dnia
Walki z AIDS" . Konkurs skierowany był do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu buskiego.
Honorowym patronatem konkurs objął Starosta Buski.
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Prelekcje (8) dot. profilaktyki
Prelekcje zorganizowano w Zespole Szkół Plastycznych w
HIV/AIDS w szkołach ponadgimnazjal Kielcach, Szkole Muzycznej w Kielcach i w Technikum Leśnym w
nych.
Zagnańsku.
—————————————————
PSSE Kielce
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Spotkania edukacyjne (6) dla
Spotkania przeprowadzono w 6 szkołach ponadgimnazjalnych i
młodzieży powiatu staszowskiego.
internacie, miejscach wypoczynku letniego oraz Placówkach
————————————————— Wsparcia Dziennego.
PSSE Staszów
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liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 60
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
195,20
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba szkoleń/działań: 8
liczba odbiorców: 295
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/172

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Spotkania edukacyjne dla młodzieży. Spotkania zorganizowano w Młodzieżowym Ośrodku
————————————————— Wychowawczym w Zawichoście i w Zespole Szkół
PSSE Sandomierz, Zespół Szkół
Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.
Gastronomicznych i Hotelarskich w
Sandomierzu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/356

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 356
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Spotkania edukacyjne młodzieży z
Spotkania edukacyjne zorganizowano dla 5 koneckich szkół
przedstawicielem Fundacji "Res Hum plnadgimnazjalnych
anae"
—————————————————
PSSE Końskie,instytucja
samorządowa, fundacja

młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/367

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 367
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 2000,00
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/11
nauczyciele, osoby zaproszone: /40
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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży g Spotkanie zorganizowano dla uczniów klas II gimnazjum nr 3 w
imnazjalnej.
Ostrowcu Św.
—————————————————
PSSE Ostrowiec Swiętokrzyski

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/126

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 126
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży p Spotkania zorganizowano dla młodzieży ponadgimnazjalnej z
onadgimnazjalnej.
powiatu skarżyskiego.
—————————————————
PSSE Skarżysko Kamienna

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/200

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży z Spotkanie zorganizowano dla młodzieży gimnazjalnej i
osobą chorą na AIDS.
ponadgimnazjalnej powiatu włoszczowskiego.
—————————————————
PSSE Włoszczowa

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/100
liczba szkoleń/działań: 1
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/100
liczba odbiorców: 229
nauczyciele, osoby zaproszone: 29/29 liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 350,00
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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży. Spotkanie odbyło się w Schronisku dla Nieletnich w Gackach.
—————————————————
PSSE Busko-Zdrój

młodzież powyżej 15 r.ż.: 8/8
wychowawcy: 4/4

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 12
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

143

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży. Spotkanie edukacyjne odbyło się w Zespole Szkół
————————————————— Ogólnokształcących w Ożarowie.
PSSE Opatów

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/55
nauczyciele: 3/3

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 102
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkanie edukacyjne dla
Spotkanie zorganizowano dla całej społeczności szkolnej
społeczności szkolnej w gimnazjum w gimnazjum.
Szewnie.
—————————————————
PSSE Ostrowiec Swiętokrzyski

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/268

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 268
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Współorganizacja 2 konkursów
Konkursy współorganizowano z Komendą Straży Miejskiej w
edukacyjnych dot. profilaktyki HIV/AID Kielcach i V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach.
S.
—————————————————
PSSE Kielce, V LO w Kielcach,
Komenda Straży Miejskiej w Kiecach

młodzież poniżej 15 r.ż.: 60/60
młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/25

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 85
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Zajęcia edukacyjne dla młodzieży
Zajęcia przeprowadzono dla uczniów klas II z V Liceum
ponadgimnazjalnej z Kielc.
Ogólnokształcącego w Kielcach.
—————————————————
WSSE Kielce

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/328

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 328
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Kontynuowanie realizacji kampanii KC
ds AIDS : Coś was łączy? Zrób test
na HIV oraz małopolskiej kampanii
informacyjno-edukacyjnej ";Zalecam
test na HIV''.

-Zorganizowanie przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Krakowie małopolskiej kampanii edukacyjnej
"Zalecam test na HIV'' skierowanej do środowisk medycznych, w
szczególności lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych,
a poprzez te grupy zawodowe ; do młodych kobiet, ich partnerów
oraz ogółu społeczeństwa.
————————————————— Celem kampanii było zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród
WSSE w Krakowie oraz PSSE woj.
nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości
małopolskiego
dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.
-Opracowanie materiałów kampanijnych:
List otwarty Profesora UJ dr hab. med. Huberta Hurasa
Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Położnictwa i
Ginekologii dla województwa małopolskiego oraz Tadeusza
Wadasa Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych do Lekarzy Ginekologów, Pielęgniarek i
Położnych, a także Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego,
Plakat
Ulotka dla kobiet
Ulotka dla ginekologów
Raport z badania. Postawy kobiet w ciąży i planujących ciążę
wobec testowania w kierunku HIV http://www.aids.gov.pl/kampani
e/1test.2zycia/pliki/Raport_z_badania_Postawy_kobiet_w_ciazy_
KCdsAIDS.pdf oraz materiały opracowane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS.
-List otwarty do ginekologów i położnych oraz plakat zostały
wykorzystane przez partnerów kampanii, m.in. Małopolski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolską
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, stacje sanitarnoepidemiologiczne woj. małopolskiego w działaniach
informacyjnych oraz zostały przekazane do odbiorców
docelowych w gabinetach lekarskich, przychodniach i szpitalach
na terenie Małopolski.
-Promocja kampanii w Radio Kraków ; audycja ;Przed
Hejnałem;-7 lipiec, Ciąża a wirus HIV. O kampanii społecznej
;Zalecam test na HIV; rozmawiali w programie "Przed hejnałem"
Grażyna Przeźmińska z Działu Zdrowia Publicznego i Promocji
Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Krakowie oraz dr Andrzej Jaworowski, z-ca kierownika bloku
porodowego Kliniki Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum
UJ.
-Przekazanie przez PSSE informacji o realizacji kampanii do
instytucji partnerskich.
-Zamieszczanie informacji o kampaniach na stronach
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Finansowanie
Pozostałe

osoby podejmujące aktywność
liczba kampanii: 2
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
hetero-, homo- i biseksualne): 80/66
zadanie: 648
pracownicy mediów: 20/6

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

internetowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.
-Poinformowanie lokalnych mediów o organizacji kampanii oraz
przekazanie elektronicznej wersji materiałów kampanijnych.
-Udzielanie wywiadów dla lokalnych mediów.
-Prowadzenie poradnictwa dla podmiotów medycznych oraz
placówek nauczania i wychowania w zakresie realizacji kampanii.
-Organizowanie i współorganizowanie stoisk informacyjno edukacyjnych w siedzibach stacji sanitarno-epidemiologicznych,
placówkach nauczania i wychowania, wyższych uczelniach,
instytucjach samorządowych, podmiotach leczniczych.
-Prowadzenie dystrybucji materiałów edukacyjno-informacyjnych
148

Organizowanie szkoleń dla
pedagogów szkolnych prowadzacych
zajecia edukacyjne w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS z młodzieżą
szkolną.
Przeprowadzanie w placówkach
nauczania i wychowania konkursów
wiedzy. oraz warsztatów
szkoleniowych dla uczniów.
Przeprowadzenie szkolenia personelu
medycznego Szpitala MSW w Krakow
ie.
—————————————————
WSSE w Krakowie oraz PSSE woj.
małopolskiego

-Pracownicy PSSE prowadzili indywidualne szkolenia dla nowych
pedagopgów szkolnych, którzy byli zainteresowani prowadzeniem
edukacji HIV/AIDS w szkołach (PSSE Chrzanów, Limanowa,
Miechów, Myslenice).
-Przeprowadzenie konkursów wiedzy:
PSSE w Chrzanowie współorganizowała z II LO w Chrzanowie
konkurs wiedzy w klasie I.
PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej współorganizowała ze Starostwem
Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej konkurs wiedzy (VIII
edycja) ;Cała prawda o AIDS;. W 2016 r. konkurs rozszerzono o
uczniów szkół gimnazjalnych. Konkurs odbył się w Starostwie
Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej ; udział wzięło 29 uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
PSSE w Gorlicach-;Powiatowa Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych ph. ;Olimpiada wiedzy o AIDS
i Uzależnieniach;
PSSE Nowy Targ -Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizacja corocznej edycji
.
PSSE w Olkuszu - Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla
uczniów szkół gimnazjalnych zorganizowany wspólnie z
Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu i z Wydziałem Polityki Społecznej i
Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu ;Gdy wiesz wszystko
o wirusie, możesz przeciwstawić mu się; (V edycja); udział w
konkursie wzięli przedstawiciele z 10 szkół gimnazjalnych z terenu
powiatu olkuskiego.
PSSE w Olkuszu - Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (drużynowy) zorganizowany
wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej i Promocji Starostwa
Powiatowego w Olkuszu ;Coś Was łączy? Zrób test na HIV udział
w konkursie wzięli przedstawiciele 13 szkół ponadgimnazjalnych z
terenu powiatu olkuskiego.
PSSE w Tarnowie współorganizowała z III LO w Tarnowie
konkurs wiedzy o HIV/AIDS (VIII edycja). Wzięło w nim udział 182
uczniów klas I. Nagrody ufundował Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie.
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/560
młodzież powyżej 15 r.ż.: 10000/8747
pedagodzy szkolni i personel
medyczny: 100/48

liczba szkoleń/działań: 29
liczba odbiorców: 9355
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 125

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 500,00
Starostwo Powiatowe:
2500,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

PSSE w Wadowicach zorganizowała konkurs na kartkę z
pamiętnika ;-wspomnienia osoby żyjącej z HIV dla młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych.
-Organizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych:
PSSE w Limanowej przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla
uczniów klas I LO w Limanowej połączone z projekcją filmu ;Nie
jesteś sam;.
PSSE w Wieliczce zorganizowała w L.O w Wieliczce warsztaty
profilaktyczne dla uczniów klas I na temat ;Żyję bez ryzyka AIDS;
warsztaty prowadzone były w oparciu o film edukacyjny oraz
elementy programu profilaktycznego Grażyny Węglarczyk BEZ
RYZYKA w zajęciach dział wzięło 24 uczniów.
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Prowadzenie dystrybucji materiałów
informacyjno-edukacyjnych
otrzymanych z Krajowego Centrum ds
AIDS do PSSE oraz przekazanie
elektronicznej wersji materiałów
małopolskiej kampanii "Zrób test na
HIV" .
—————————————————
WSSE w Krakowie oraz PSSE woj.
małopolskiego

Opracowanie zapotrzebowań, sporządzanie rozdzielników oraz
brak danych
dystrybucja materiałów edukacyjnych Krajowego Centrum ds
AIDS do PSSE oraz wszystkich partnerów realizujacych zadania
w ramach Harmonogramu Krajowego Programu.
W 2016 roku wykonano dystrybucję 10 publikacji w nakładzie 25
720 egzemplarzy.oraz przekazano elektroniczną wersję
materiałów do realizacji małopolskiej kampanii "Zrób test na HIV"
.do 19 PSSE oraz 648 podmiotów leczniczych woj. małopolskiego.
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nakład: 25710
liczba tytułów: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie przy współpracy
pracowników Inspekcji Sanitarnej
działań edukacyjnych w palcówkach
nauczania i wychowania woj.
małopolskiego.
Podejmowanie akcji profilaktycznych z
okazji obchodów Światowego Dnia
AIDS. oraz w czasie imprez plenerow
ych.
—————————————————
WSSE w Krakowie oraz PSSE woj.
małopolskiego

-Prowadzenie w szkołach (podstawowych, gimnazjach,
ponadgimnazjalnych) zajęć edukacyjnych, prelekcji, wykładów,
projekcji filmów, dyskusji oraz pomoc merytoryczna pracowników
inspekcji sanitarnej udzielana nauczycielom i pedagogom
szkolnym przy przygotowywaniu zajęć edukacyjnych dot.
profilaktyki HIV/AIDS.
-Współpraca z pielęgniarkami placówek nauczania i wychowania
w zakresie realizacji profilaktyki HIV/AIDS.
-Wypożyczanie filmów oraz innych pomocy dydaktycznych i
literatury dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS, wykonywanie
ekspozycji wizualnych.
-Prowadzenie poradnictwa metodycznego i kolportaż materiałów
edukacyjnych na wypoczynkach letnich (wakacje) i zimowych.
-Wykonanie 5 kontroli przez WSSE w Krakowie w zakresie
realizacji przez PSSE Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
-Wizytowanie przez pracowników PSSE podmiotów realizujących
zadania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w placówkach nauczania
i wychowania.
-Prowadzenie przez PSSE monitoringu działań w placówkach
nauczania i wychowania.
- Prezentowanie założeń Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na naradach, szkoleniach,
konferencjach organizowanych przez PSSE.
- Przeprowadzenie konkursów:
PSSE w Limanowej zorganizowała powiatowy konkurs
plastyczny: ;Stop AIDS; w związku z obchodami Światowego Dnia
AIDS Konkurs zorganizowano we współpracy ze Starostwem
Powiatowym, Limanowskim Domem Kultury, Biblioteką
Pedagogiczną w Limanowej. Do PSSE Limanowa wpłynęło 19
prac z 5 szkół ponadgimnazjalnych. W dniu 15 grudnia 2016 r.
odbyła się impreza rozdania nagród połączona z obchodami
Światowego Dnia AIDS. Ogólna liczba uczestników: 45
Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Prace konkursowe zostały wyeksponowane w Bibliotece
Pedagogicznej na okres 1 miesiąca. Na stronie internetowej
PSSE Limanowa została umieszczona informacja o wynikach
konkursu, a także relacja z wręczania nagród. Laureatom
konkursu podarowano Książki pt. ;Z doświadczenia
Wolontariuszki;
PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej współorganizowała ze Starostwem
Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej konkurs plastyczny dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie
udział wzięło 41 uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych,
PSSE w Wadowicach zorganizowała konkurs na kartkę z
pamiętnika ; wspomnienia osoby żyjącej z HIV dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych.
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 12000/10000
młodzież powyżej 15 r.ż.:
30000/26000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
20000/15000
osoby powyżej 50 r.ż.: 10000/3000
osoby przed inicjacją seksualną:
10000/15000

liczba podjętych działań/inicjatyw:
457
liczba podmiotów podejmujących
działania: 664
liczba odbiorców: 69000

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
455,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 455,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

- Z okazji Swiatowego Dnia AIDS wspołorganizowanie imprez
edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa wspólnie z instytucjami
samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi (PSSE
Gorlice, Olkusz, Limanowa).
-Organizowanie stoisk informacyjno-edukacyjnych w czasie
imprez plenerowych dla mieszkańców miast i gmin (PSSE
Bochnia, Nowy Targ, Olkusz, Zakopane)
.
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Koordynowanie pracą Wojewódzkiego
Zespołu do spraw realizacji
Krajowego Programu.
—————————————————
WSSE w Krakowie

Przeprowadzono 4 narady dot. organizacji krajowej konferencji
realizatorzy Programu: 10/8
HIV/AIDS., która z powodu małego zainteresowania nie doszła do
skutku.
Przeprowadzono 1 szkolenie dla personelu Szpitala MSW w
Krakowie.
Przygotowano małopolską kampanię edukacyjną skierowaną do
młodych kobiet dot. testowania w - Podjęto działania w celu
zaplanowania na 2016 rok kampanii.
Wzięto udział w 2 spotkaniach Międzyinstytucjonalnej Platformy
Współpracy ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w czasie których
przedstawiono działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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3 455,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis
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Włączenie się w ogólnopolską
kampanię przygotowaną przez
Krajowe Centrum ds AIDS
—————————————————
WSSE i 17 PSSE

W ramach realizowanej lokalnie kampanii zostały przekazano
materiały informacyjne do12 lokalnych mediów ( prasa, radio) i na
31 portali internetowych, celem rozpropagowania przekazu
kampanii. Realizowane były także działania w poradniach K, w
zakładach opieki zdrowotnej, Przeprowadzono 67 narad w ZOZach.Organizowano formy wizualne dla pacjentów oraz w
miejscach publicznych -23 ekspozycje.
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych
opracowanych przez Krajowe
Centrum ds AIDS
—————————————————
WSSE, 20 PSSE

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dystrybuują materiały ogół społeczeństwa: /300000
edukacyjne. W pierwszym etapie dystrybucji Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie przekazuje materiały do 20
PSSE. Następnie za sprawą pracowników oświaty zdrowotnej
materiały trafiają do wielu jednostek i stają się dostępne dla
szerszego kręgu odbiorców. Były to: gimnazja 92, szkoły
ponadgimnazjalne 121, placówki opieki zdrowotnej 262, turnusy
wypoczynkowe dla młodzieży 186, Domy Kultury, Spółdzielnie
Mieszkaniowe 6, pikniki i punkty informacyjne - 41, jednostki
administracji rządowej -20, zakłady usługowe i produkcyjne-33,
schroniska młodzieżowe - 1. Często są wykorzystywane do
wykonania ekspozycji wizualnych.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: 762
jednostki

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja młodzieży szkolnej.
—————————————————
PSSE Biała Podl, Chełm, Janów,
Krasnystaw, Lubartów, Lublin, Łuków,
Parczew, Puławy, Radzyń, Ryki,
Świdnik, Tomaszów, Włodawa

Zadanie było realizowane przez pracowników pionu Oświaty
młodzież poniżej 15 r.ż.: 735/3274
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z 14 PSSE w ramach współpracy z młodzież powyżej 15 r.ż.: 2455/3441
dyrekcjami szkół i kadrą pedagogiczną. Zadanie było realizowane pracownicy oświaty: 8/
w formie pogadanek i prelekcji (39), szkoleń w formie warsztatów
(18), rozmów i instruktaży (42) oraz uczestniczenia w szkolnych
wydarzeniach takich jak szkolne dni profilaktyki. Edukacja
uwzględniała również poradnictwo metodyczne i narady z
nauczycielami.

liczba szkoleń/działań: 122
liczba odbiorców: 6715
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja ogółu społeczeństwa
podczas lokalnych imprez masowych,
festynów itp.
—————————————————
WSSE i 8 PSSE

Zadanie było realizowane poprzez organizację stoisk
informacyjnych organizowanych w czasie większych wydarzeń
lokalnych (30). W punktach tych osoby zainteresowane mogły
pozyskać informację odnośnie zasad profilaktyki, adresów
Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych w których prowadzone
są rozmowy przed i po teście, otrzymać ulotki. Działania te były
podejmowane w ramach współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego - 26 i innymi partnerami lokalnymi: ZOZy -26 Kluby
Kultury, Spółdzielnie Mieszkaniowe i inne.W miarę możliwości
działania były nagłaśniane w lokalnych mediach. Celem
organizacji punktów jest promocja stylu życia wolnego od
ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS

liczba odbiorców: 23724
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 0,00
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Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: /65400
liczba kampanii: 2
pracownicy mediów: 17/12
liczba podmiotów realizujących
kobiety w okresie prokreacji: 2260/420 zadanie: 30
pracownicy ochrony zdrowia: /119

pracownicy mediów: /5
ogół społeczeństwa: /23724
pracownicy jednostek
samorządowych: 4/26

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Edukacja, w zakresie podstawowej
wiedzy o HIV/AIDS, róznych grup
zawodowych i społecznych.
—————————————————
11 PSSE

Edukacja była realizowana w różnorodnej formie.
Przeprowadzano instruktaże i rozmowy w gabinetach usługowych
(kosmetycznych i fryzjerskich) udzielano wsparcia
merytorycznego kadrze pedagogicznej w placówkach nauczania i
i pracownikom ochrony zdrowia (157), prowadzono szkolenia (5) i
narady (5). Najwięcej działań szkoleniowo- instruktażowych
przeprowadzono w placówkach leczniczych wśród kadry
medycznej, ze względu na możliwość w miarę systematycznej
edukacji zdrowotnej kobiet w okresie prokreacji i pacjentów oraz w
placówkach nauczania ponieważ nauczyciele są osobami
realizującymi edukację szkolną wśród uczącej się młodzieży.

pracownicy jednostek
samorządowych: /12
pracownicy ochrony zdrowia: 59/196
pracownicy oświaty: 265/143
służby mundurowe: 179/15
inni: kadra na tyrnusach wypoczynku,
osadzeni: /99
pracownicy zakładów usługowych fryzjerskich i kosmetycznych: 96/127

liczba odbiorców: 592
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkursy plastyczne dla dzieci i
młodzieży, połączone z wystawami po
konkursowymi.
—————————————————
PSSE Biała Podlaska, Chełm, Radzyń
Podlaski,Janów Lubelski

Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży były działaniem
towarzyszącym edukacji szkolnej i formą zaakcentowania
obchodów Światowego Dnia AIDS w województwie lubelskim
przeprowadzono 6 konkursów w 44 placówkach nauczania

młodzież poniżej 15 r.ż.: 230/185
młodzież powyżej 15 r.ż.: 140/387

liczba odbiorców: 572
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 48

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 450,00
Urząd Miasta: 650,00
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Konkursy wiedzy i olimpiady dla
młodzieży szkolnej są organizowane
jako zwieńczenie edukacji szkolnej.
Pracownicy oświaty zdrowotnej z 10
PSSE w województwie organizowali
lub współuczestniczyli w realizacji
konkursów i olimpiad.
—————————————————
PSSE Biała Podlaska,Chełm, Janów
Lubelski, Kraśnik, Lubartów, Opole,
Parczew, Puławy, Radzyń, Ryki ,
Zamość

Realizacja tego zadania polegała na organizacji konkursów
własnych oraz włączaniu się w inicjatywy realizowane przez inne
jednostki. Spośród 12 inicjatyw, 4 były inicjatywą innych
jednostek, jednak, pracownicy aktywnie współpracują w tym
działaniu a 8 zostało zainicjowanych we własnym zakresie.
Własne inicjatywy to: PSSE Chełm" IV Międzygimnazjalna
Olimpiada ABC Profilaktyki HIV " - etap szkolny, etap rejonowy;
PSSE Kraśnik "Powiatowa olimpiada wiedzy o zdrowiu" - etap
szkolny, powiatowy i impreza edukacyjna; PSSE Lubartów "I
Powiatowy Konkurs Wiedzy na temat HIV/AIDS dla
wychowanków Bursy Szkolnej w Lubartowie i 5 szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu lubartowskiego"; PSSE Opole
Lubelskie "Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS"; PSSE Parczew "VII
Powiatowa olimpiada wiedzy na temat HIV/AIDS dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"; PSSE Radzyń Podlaski
"Konkurs wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych"; PSSE Ryki
"XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS -etap szkolny i
powiatowy" oraz PSSE Biała Podlaska Quizy wiedzy podczas
zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 984/196
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2102/1565

liczba odbiorców: 1761
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 84

Planowana kwota: 2800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
inne: 0,00
PIS: 740,00
Starostwo Powiatowe:
2125,00
Urząd Miasta: 250,00
Sponsor prywatny: 70,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS.
Obchody Światowego Dnia AIDS są co roku inicjowane przez
————————————————— Państwową Inspekcję Sanitarną w placówkach nauczania,
WSSE, 20 PSSE
zakładach opieki zdrowotnej a za pośrednictwem środków
masowego przekazu informacje adresowane są do
społeczeństwa. Placówki nauczania są wspierane merytorycznie i
zorganizowały z tej okazji 18 imprez okolicznościowych w których
uczestniczyli pracownicy pionu oświaty zdrowotnej, połączone z
edukacją, inscenizacjami, podsumowaniem konkursów wiedzy,
konkursów plastycznych. W części PSSE były organizowane
punkty informacyjno - edukacyjne dla klientów zaś w ZOZach
spowodowano zorganizowano 50 takich punktów lub stoisk z
materiałami informacyjnymi.Standardowo urządzano ekspozycje
wizualne - 41. Aktualne informacje o HIV/AIDS zamieszczano na
własnych stronach internetowych oraz na stronach partnerów urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych. Łącznie
uaktualniono w ten sposób 14 stron internetowych. 16 lokalnych
mediów przekazywało tematykę profilaktyki HIV/AIDS docierając
w ten sposób do około 73000 odbiorców.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 790/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 5345/1839
pracownicy oświaty: 70/20
ogół społeczeństwa: /92484
pracownicy mediów: 19/16
pracownicy jednostek
samorządowych : 8/10
pracownicy ochrony zdrowia: 123/50

liczba szkoleń/działań: 139
liczba odbiorców: 74885
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 36

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

160

Ogólnopolska kampania społeczna
"Coś Was łączy? Zrób test na HIV".
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

161

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Organizacja i koordynacja na podległym terenie /wojewódzkim i
powiatowym/. Rozpowszechnienie treści kampanii w środowisku
lokalnym, zamieszczenie informacji na stronach internetowych
Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: 12200/12200

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 243

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Dystrybucja materiałów edukacyjnych Dystrybucja otrzymanych z KC ds. AIDS materiałów
i informacyjnych.
akcydensowych do 21 PSSE województwa łódzkiego.
—————————————————
WSSE w Łodzi.

PSSE województwa łódzkiego: 21/21

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

162

Festiwal, konkursy.
Organizacja oraz przeprowadzenie aktywizujących i nowatorskich
————————————————— form profilaktycznych: festiwalu i konkursów /opracowywanie
PSSE województwa łódzkiego.
regulaminów, pytań, praca w jury itp./.

młodzież szkolna: 649/400

liczba programów oraz inicjatyw:
14
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

Planowana kwota: 449,00
Wydatkowana kwota:
449,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

163

Informacje o HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

ogół społeczeństwa

liczba programów oraz inicjatyw:
32
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

164

Obchody Światowego Dnia AIDS.
Organizacja oraz przeprowadzenie obchodów Światowego Dnia
————————————————— AIDS, połączonych z uroczystym podsumowaniem konkursów,
PSSE województwa łódzkiego.
festiwali i wręczeniem nagród i wyróżnień finalistom.

ogół społeczeństwa: 4300/4514

liczba programów oraz inicjatyw:
14
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Przygotowanie oraz redagowanie informacji z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS, adresowanych do lokalnych mediów oraz
zamieszczanych na stronach internetowych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej województwa łódzkiego.
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Punkty Informacyjno - Konsultacyjne.
—————————————————
PSSE w Pabianicach i PSSE w
Poddębicach.

166

Organizacja Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych,
obsługiwanych przez specjalistów promocji zdrowia i oświaty
zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzących
poradnictwo z zakresu HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 1500/650

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Spotkania edukacyjne.
Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS dla różnych grup, ze szczególnym
PSSE województwa łódzkiego.
uwzględnieniem młodzieży.

młodzież szkolna: 456/648

liczba programów oraz inicjatyw:
15
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

167

Konferencja.
Zorganizowanie konferencji "Ryzykowne zachowania zdrowotne",
————————————————— adresowanej do dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych,
PSSE w Łowiczu.
pielęgniarek medycyny szkolnej oraz uczniów biorących udział w
Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS.

kadra szkolna oraz pracownicy
medycyny szkolnej: 150/74

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 74
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

168

Szkolenie.
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS dla funkcjonariuszy służby więziennej
WSSE w Łodzi.
Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.

funkcjonariusze służby więziennej:
22/22

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 22
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

169

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
159/159

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
liczba szkoleń/działań: 21
liczba odbiorców: 159

Planowana kwota: 2600,00
Wydatkowana kwota:
2785,80
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Łodzi
zorganizował Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS,
adresowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
łódzkiego. Odbyły się etapy powiatowe Olimpiady dla 159
uczestników z 60 szkół 20 powiatów województwa łódzkiego. 20
najlepszych uczniów z 14 szkół zakwalifikowało się do etapu
wojewódzkiego, który odbył się 30 listopada w WSSE w Łodzi.
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali nagrody, a pozostali finaliści
upominki ufundowane przez WSSE w Łodzi.
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Lokalna kampania profilaktyczna
"Porozmawiajmy o HIV/AIDS".
—————————————————
PSSE w Zduńskiej Woli.

Była to już XIII edycja lokalnego programu adresowanego do
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
723/588
zduńskowolskiego. W ramach programu odbywały się spotkania z
młodzieżą, które miały charakter warsztatów interaktywnych.
Dawały szansę przeżycia pewnych sytuacji i emocjonalnego
zaangażowania w podejmowanie decyzji. W treści spotkań
poruszano problematykę zachowań seksualnych oraz profilaktykę
uzależnień.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 588
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Starostwo Powiatowe:
3000,00

171

Lokalny program edukacyjny
"Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS".
—————————————————
PSSE w Piotrkowie Trybunalskim.

Była to IX edycja lokalnego programu edukacyjnego,
adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu
piotrkowskiego. Przed rozpoczęciem programu odbyło się
spotkanie dla szkolnych realizatorów, na którym przedstawiono
cele, założenia oraz terminy realizacji. W trakcie roku szkolnego
zwizytowano 25% placówek realizujących program. Sporządzono
sprawozdanie zbiorcze na podstawie sprawozdań szkolnych oraz
wykonanych wizytacji.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 1861
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 26

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

uczniowie gimnazjów: 1861/1861

Razem:
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3 634,80

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

172

Kampania "HIVokryzja" kontynuacja.
Wykład dla pielęgniarek z zakładów opieki zdrowotnej powiatu
————————————————— bartoszyckiego nt Kampanii HIVokryzja wyleczmy się, nt
PSSE Bartoszyce
działalności PKD w kierunku HIV. Rozdysponowano broszury i
ulotki z KC ds AIDS

pielegniarki: 15/8

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

173

Kampania "HIVokryzja" w powiecie dz Strony internetowe Urzędu Miasta Działdowo, Urzędów Gmin
iałdowskim
Działdowo, Iłowo, Rybno, Gazety Działdowskiej, przekazanie
————————————————— ulotek do Szpitala w Działdowie, 16 placówek służby zdrowia.
PSSE Działdowo

ogół społeczeństwa
strony internetowe: 7/7
placówki służby zdrowia : 16/16

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

174

Kampania Cos Was łączy? wykonaj
test na HIV w powiecie iławskim
—————————————————
PSSE Iława

Dystrybucja plakatów do Biblioteki publicznej w Iławie,
liczba placówek kytóre otrzymały
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Starostwa
materiały: /49
Powiatowego w Iławie, Urzędu Miejskiego w Kisielicach. Ponadto
dystrybucja innych materiałów edukacyjnych jak: 35 broszur
Druga strona wakacji do placówek letniego wypocznku, 120
ulotek, 70 broszur do podmiotów leczniczych, do Zakładu Karnego
w Iławie, 14 ksiązek Z doświadczenia wolontariuszki do 9
podmiotów leczniczych, 480 broszur zawsze razem do 9
przedszkoli i 19 szkół

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

175

Kampania Coś was łączy? Wykonaj
test na HIV. Propagowanie PKD w
kierunku HIV w Olsztynie.
—————————————————
PSSE Braniewo

Przekazanie materiałów do 13 placówek służby zdrowia,
placówki wymienione w opisie
materiałów kampanijnych broszur o chorobach przenoszonych
zadania : 35/35
drogą płciową, oraz ulotek o PKD Olsztyn (opracowanych w PKD)
HIV to nie wyrok do 3 szkół ponadgimnazjalnych i 9 gimnazjów
powiatu braniewskiego. Przekazanie do 10 szkół podstawowych
kolorowanek Zawsze razem

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 36

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania Jeden test dwa zycia , HIV- Dystrybucja materiałów kampanijnych do 21 placówek słuzby
liczba placówek objetych działaniem:
okryzja oraz "Coś was łączy wykonaj zdrowia, 3 mediów lokalnych, 6 instytucji, 13 placówek nauczania i 22/22
test na HIV" w powiecie nidzickim.
wychowania.
—————————————————
PSSE Nidzica

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

177

Kampania medialna w powiecie olszty
ńskim.
—————————————————
PSSE Olsztyn

pracownicy mediów: 8/8
strony internetowe : 3/3

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

178

Nagłaśnianie w mediach Tygodmnia
Opracowano komunikat i zamieszczonoa na BIP PSSE Ełk,
pracownicy mediów: 1/1
testowania w kierunku HIv
udzialono wywiadu do prasy Ełk i MY nt sytuacji epidemiologicznej strona internetowa: 1/1
————————————————— w Polsce i na Ukrainie
PSSE Ełk

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

179

Światowy Dzień AIDS w Bartoszycach Przekazanie informacji o Światowym Dniu AIDS do Gońca
————————————————— Bartoszckiego, Urzędu Miasta w Bartoszyccach, do Starostwa
PSSE Bartoszyce
Powiatowego w Bartoszycach, na BIP PSSE Bartoszyce.

pracownicy mediów: 1/1
strony internetowe: 3/

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

180

Dystrybucja materiałów z HIV do
placówek objetych nadzorem przez
PSSE Szczytno.
—————————————————
PSSE Szczytno

placówki służby zdrowia i szkoły :
20/22

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

"HIVokryzja" - przesłanie informacji do mediów lokalnych (Gazeta
Olsztyńska, Nasz Olsztyniak, Radio UWM FM, Radio Olsztyn,
Radio Eska, TVO). Zamieszczenie informacji na stronach
intarnetowych Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i PSSE
Olsztyn

Dystrybucja materiałów o HIV/AIDS do 20 ośrodków zdrowia, do
Szpitala w Szczytnie,do szkół gimnazjalnych. Rozdysponopwano
63 broszury dla lekarzy rodzinnych, ulotki o PKD Olsztyn
Zakazenie HIV to nie wyrok103 sztuki, Nie daj sznasy AIDS zrób
tesyt na HIV 25 ulotek.
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Happening uliczny w Iławie.
Happening z okazji Światowego Dnia AIDS. Dystrybucja ulotek o
————————————————— HIV/AIDS. Przemarsz ulicami miasta w Centrum handlowym
PSSE Iława
Jeziorek odbył sie pokaz plakatów przygotowanych przez
młodzież, w tym równiez plakatów Coś Was łączy wykonaj test na
HIV, dystrybucja materiałów o badaniachg w PKD Olsztyn, i
innych ulotek i broszur mieszkańcom Iławy..Zamieszczenie
informacji z happeningu na stronie internetowej
www.oswiata.sanepid.olsztyn,.pl, Starostwa Powiatowego w Iławie
oraz informacje w Kurierze IIławskim. Rozdysponowano 50 ulotek,
ukazały sie 2 artykuły w prasie.

182

Obchody Światowego Dnia AIDS w
powiecie mrągowskim. Działania
edukacyujne wsród młodziezy
—————————————————
PSSE Mrągowo

183

184

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Z Okazji Światowego Dnia AIDS przeprowadzono spotkania
uczniowie szkół gimnazjalnych i
edukacyjne wśród uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.: 343/343
ponadgimnazjalnych . Tematyka zajęć: drogi zakazenia, badania
w kierunku HIV, dystrybucja materiałów. Edukacja objęto 343
osoby w tym z gimnazjum 174 a ze szkół ponadgimnazjalnych
169. Przekazywano informacje o badaniach w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych w kierunku HIV.Liczba spotkań
edukacyjnych 6 objeto nastepujące szkoły: Zespół Szkół nr 1
Mragowo, Zespół Szkół w Pieckach, Zespół Szkół Zawodowych w
Mragowie, Zespół Szkół nr 2 w Mragowie

liczba programów oraz inicjatyw: 6
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Obchody Światowego Dnia AIDS w
powiecie nidzickim.XXII Przegląd
Małych Form Teatralnych.
—————————————————
PSSE Nidzica

Organizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych w Nidzicy.
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PSSE
Nidzica, Ośrodek Kultury w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w
Nidzicy. Sponsorzy: Urząd Miasta Nidzica, MOPS Nidzica,
Bibliotek Publiczna w Nidzicy. W Przeglądzie dwa predstawienie
o tematyce HIV/AIDS. W przerwie konferansjer przekazywał
informacje o HIV/AIDS, dostepne było stoisko promocji zdrowia z
materiałami. W uroczystości udział wzieli przedstawiciele Gazety
Nidzickiej.

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/5
pracownicy mediów: 1/1
pracownicy oświaty
społeczniość szkolna : 190/200

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Organizacja konkursu wiedzy o
HIV/AIDS w powiecie ełckim.
—————————————————
PSSE Ełk

Organizatorzy: PSSE Ełk Starostwo Powiatowe, Medyk w
Ełku,Komenda Powiatowa Policji, Straz Pożarna w Ełku, konkurs
ma długa tradycje jest organizowany co rok składa sie z części
pisemnje i ustmnej przeznaczonyu jest dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.. Informacje o wynikach konkursu sa
przekazywane do mediów lokalnych.

pracownicy mediów: 2/2
liczba szkół biorących udział w
konkursie : 12/12

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: 2/2
pracownicy oświaty
młodziez ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 30/30

185

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie oleckim
—————————————————
PSSE Olecko

Punkty zorganizowano podczas festymu Bezpieczny powiat oraz ogół społeczeństwa: 350/350
festynu "Zdrowa rodzina".Przekazano uczestnikom 176 ulotek o
problematyce HIV/AIDS. Organizatorzy: PSSE Olecko, Komenda
Powiatowa Policji w Olecku, Starostwo Powiatowe w Olecku.

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

186

Organizacja punktów promocji
zdrowia w Urzędzie Gminy Lubomino,
w Gimnazjum nr 2 w Ornecie, Zespole
Szkół Ogólnokształcących w
Lidzbarku Warmińskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

Porady i dystrybucja materiałów. Liczba uczestników pracownicy
urzędu 40 osób, gimnazjaliści 178, uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych 200, nauczyciele 24. Rozdysponowano
ulotki 150 szt, zakładki, 120 szt, broszury 165 szt. podkładki 25
szt, poradniki 5 szt. Udzielono 39 porad.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 40/40
pracownicy oświaty: 24/24
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych : 378/378

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

187

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie ketrzyńskim.
—————————————————
PSSE Kętrzyn

Punkt promocji zdrowia w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie, w
NZPOZ WOJ-MED w Korszach, NZOZ SROK-MED w Srokowie .
Udzielono 115 porad, ryzdysponowano 180 broszur Co
powienieneś wiedzieć o HIV/AIDS, 90 broszur HIV/AIDS o co
kaman?, 60 ulotek informcaje o PKD Olsztyn

ogół społeczeństwa: 115/115

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

188

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie mrągowskim.
—————————————————
PSSE Mragowo

Zorganizowano 3 punkty w Urzędzie Gminy Sorkwity, w
ogół społeczeństwa : 290/290
Stowarzyszeniu Start Kozłowo, HDK Mragowo, liczba uczestników
260 dystrybucja materiałów edukacyjnych w tym o PKD w
kierunku HIV w Olsztynie.

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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189

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie olsztyńskim
—————————————————
PSSE Olsztyn

Punkty promocji zdrowia podczas festynu rodzinnego w
Świątkach. Idzielono 82 porady rozdysponowano 272 ulotki.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Gmina Świątki,
NFZ w Olsztynie, PSSE Olsztyn, przekazanie informacji do Radia
Olsztyn o inicjatywie.

ogół społeczeństwa: 100/100

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

190

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie szczycieńskim
—————————————————
PSSE Szczytno

Punkt promocji zdrowia podczas Dnia Dziecka w Szczytnie ,
ogół społeczeństwa: 200/287
podczas Dni i Nocy Szczytna. Organizator Urząd Miasta , Miejski
Diom Kultury w Szczytnie PSSE Szczytno. Działaniami objeto 287
osób, prowadzono rozmowy indywidualne i dystrybucję
materiałów edukacyjnych.

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

191

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie węgorzewskim.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Uliczbe biegi majowe, Świeto Szkoły dwa punkty promocji
zdrowia z poradnictwem i dyustrybucja materiałów edukacyjnych.
Rozdysponowano 19 brioszur, 22 ulotki. Organizatorzy: Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, PSSE Węgorzewo, w imprezie
wzięło udział około 750 osób.

ogół społeczeństwa: 750/750

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

192

Organizacja punktów promocji
Punkt w Młodziezowym Domu Kultury w Bartoszycach, w Zespole ogół społeczeństwa: 330/576
zdrowia z poradnictwem i dystrybucja Szkół w Kandytach, , w Bartoszyckim Domu Kultury, dystrybucja
materiałów edukacyjnych.
330 brooszur , 60 ulotek, 7 plakatów.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

liczba programów oraz inicjatyw: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

193

Powiatowy konkurs plastyczny "Nie
daj szansy AIDS".
—————————————————
PSSE Kętrzyn

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Konkurs dla 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego.
młodzież szkolna ponadgimnazjalna:
Organizatorzy : PSSE Kętrzyn, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. 13/13
W konkursie wzięło udział 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
5 nauczycieli zaangazowanych .Nagrody ufundowało Starostwo
Powiatowe w Ketrzyniew wysokości 150 zł.

STRONA 77 z 262

194

Promowanie wiedzy o HIV/AIDS
podczas imprez powiatowych.
—————————————————
PSSE Gołdap

Punkty promocji zdrowia podczas imprez Więcej ruchu więcej
ogół społeczeństwa: 300/850
zdrowia w lesie Kumiecie, w parku centralnym podczas
Powiatowych Dni Rodziny Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w
Gołdapi, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta i Gminy
Gołdap, PSSE Gołdap

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

195

Punkt promocji zdrowia "Biegi
Rodzinne w w Giżycku, podczas
świeta wojska i w LO w Giżycku
—————————————————
PSSE Gizycko

Zrealizowano trzy punkty promocji zdrowia z poradnictwem i
ogół społeczeństwa: 600/1200
materiałami edukacyjnymi. Organizatorzy: PSSE Gizycko,
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku,
Zakład Aktywności Zawodowej, Jednostki Wojskowe, II LO w
Giżycku. W działaniach wzięło udział 1400 osób

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

196

Punkty promocji zdrowia w powiecie b
raniewskim
—————————————————
PSSE Braniewo

Organizacja punktów promocji zdrowia w Przychodni Nasz Lekarz ogół społeczeństwa: 70/70
, Przychodni Królewiecka z okazji obchodów Światowego Dnia
AIDS . Dystrybucja materiałów edukacyjnych Przekazanie
informacji do lokalnych mediów : IKAT Gazeta Braniewska,
Telewizja braniewotv24

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

197

Punkty promocji zdrowia w powiecie n
idzickim.
—————————————————
PSSE Nidzica

Punkt promocji zdrowia podczas targów pracy , Powiatowych Dnbi ogół społeczeństwa: 1450/1450
Rodziny, Dnia Sportu w Gminie Nidzica, liczba uczestników 1450.
Organizatorzy PSSE Nidzica, Fundacja Rozwoju Nida, Starostwo
Powiatowe Nidzica, Nidzicki Ośrodek Kultury, ZOZ Nidzica, Nasza
Gazeta Nidzicka, portal moja nidzica.

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

198

Punty promocji zdrowia w powiecie dz Organizacja dwóch punktów promocji zdrowia podczas festynu
iałdowskim
Wstąp po zdrowie. Udzielono 48 porad rozdysponowano 150
————————————————— ulotek o tematyce HIV/AIDS.n
PSSE Działdowo

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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ogół społeczeństwa: 150/120

199

Światowy Dzień AIDS w Olsztynie,
współpraca z wolontariuszami.
—————————————————
PSSE Olsztyn

Happening na Starym Mieście w Olsztynie, rozmowy
ogół społeczeństwa: 100/100
indywidualne, dystrybucja materiałów edukacyjnych liczba
pracownicy mediów: 4/4
uczestników około 100 osób. Współpraca z Radiem Olsztyn TVP
Olsztyn, Gazetą Olsztyńską, Naszym Olsztyniakiem, Życiem
Olsztyna, : BIP PSSE Olsztyn,Nasz Olsztyniak. Rozdysponowano
300 broszur o HIV/AIDS i ulotek dla około 100 uczestników

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

200

Cykl działań edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w
powiecie ostródzkim.
—————————————————
PSSE Ostróda

Edukacja w zakresie m.in. HIV/AIDS połączona z dystrybucją
młodzież powyżej 15 r.ż.: 430/430
materiałów. Zajęcia przeprowadzono w LO w Ostródzie, Zespole
Szkół Zawodowych w Ostródzie, Szkole Mistrzostwa Sportowego,
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Morągu.
Liczba uczestników 430, liczba szkół ponadgimanzajlnych 5,
liczba wykładów 13 dystrybuicja broszur O co kaman? oraz
Druga strona wakacji.. Przekazano informacje o PKD Olsztyn.

liczba szkoleń/działań: 13
liczba odbiorców: 430
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

201

Cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów
z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE Braniewo

Cykl zajęć w dwóch szkołach gimnazjum w Pieniężnie i Zespole
Szkół Budowlanych , Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie.
Tematyka zajęć: drogi zakażenia, profilaktyka leczenie, liczba
uczestników 93.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/93

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 93
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

202

Dystrybucja materiałów w powiecie w
ęgorzewskim.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Rozdysponowano materiały do 9 szkół ponadgimnazjalnych, 3
szkół gimnazjalnych, 9 szkół podstawowych, 9 podmiotów
leczniczych. Przekazano 864 szt broszur Druga strona wakacji,
broszur Co misisz wiedziec o HIV/AIDS, HIV/AIDS o co kaman
kolorowanek Zawsze razem, z doświadczeń wolontariuszki oraz
plakaty (5 szt) coś was łączy wykonaj test na hIV.

licba podmiotów : 26/26

liczba szkoleń/działań: 26
liczba odbiorców: 26
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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203

Działania edukacyjne o HIV/AIDS
skierowane do młodzieży.
—————————————————
WSSE Olsztyn

Preznetacja 30 lat z HIV/AIDS w Polsce. W prezentacji:
Informacje o PKD w kierunku HIV w Olsztynie. profilaktyka
zakażeń HIV, leczenie, quiz wiedzy o HIV/AIDS, dystrybucja
materiałów ( broszury co powienienes wiedziec o HIV/AIDS ,
liczba uczestników 28. Przekazano 40 broszur Co powinieneś
wiedzieć.. oraz 30 ulotek o PKD Olsztyn ( część broszur
przekazano nauczycielce do wykorzystania w szkole).

młodzież powyżej 15 r.ż.: 28/28

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 28
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

204

Działania edukacyjne wśród dzieci i
młodzieży w powiecie gołdapskim.
—————————————————
PSSE Gołdap

Edukacja na różnych poziomach kształcenia. Cykl spotkań z
dziećmi z klas I Szkól Podstawowych pod hasłem Zawsze razem
liczba szkół 2, liczba uczestników 70 rozdysponowano 70
kolorowanek Zawsze razem. Cykl spotkań z młodzieża szkół
gimnazjalnych pod hasłem HiV nie wybiera ty możesz. Liczba
uczniów objeęa edukacją 21. Spotkania z młodzieżą
wypoczywającą na wakacjach informacje o bezpłatnych
badaniach w PKD oraz dystrybucja broszur druga strona wakacji.
Liczba mnłodzi4eży objetej edukacją na obozach 278.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 91/91
młodzież powyżej 15 r.ż.: 278/278

liczba szkoleń/działań: 8
liczba odbiorców: 369
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

205

Działania edukacyjne wśród
młodziezy w powiecie mragowskim.
—————————————————
PSSE Mrągowo

Cykl spotkań (pogadanki, warsztaty) nt. profilaktyki HIV/AIDS z
uwzględnieniem kampanii medialnej "Jeden test dwa życia" oraz
"HIIVokryzja".Szkoły objete działaniami: Zespół Szkół
Zawodowych w Mragowie, Technikum nr 2 w Mragowie, liczba
uczestników 59. Uczestnicy otrzymali ulotki i broszury nt
HIV/AIDS.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/59

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 59
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

206

Działania edukacyjne wśród
młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w powiecie olszt
yńskim.
—————————————————
PSSE Olsztyn

Edukacja w zakresie HIV/AIDS skierowana do młodzieży
połączona z dystrybucją materiałów edukacyjnych.
Przeprowadzono cykł działań edukacyjnych w 5 szkołach
gimnazjalnych dla 162 uczniów i 1 szkole ponadgimnazjalnej dla
209 uczniów Tematyka: Ryzykowne zachowania -zagrożeniem
HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /162
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/209

liczba szkoleń/działań: 13
liczba odbiorców: 371
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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207

Eduacja młodzieży poprzez współzaw
odnictwo.
—————————————————
PSSE Szczytno

Konkurs wiedzy m.in. o HIV/AIDS w Rozogach w Zespole
Szkół.PSSE Szczytno od kilku lat bierze udział w
współorganizowaniu konkursu, pracuje w jury. Konkursem wiedzy
objeto 20 uczniów LO w Rozogach w powiecie szczycieńskim.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/20

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 20
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

208

Edukacja młodziezy w szkołach w
powiecie iławskim.
—————————————————
PSSE Iława

Edukacja prowadzona w szkołach, filmy, wykłady, zajęcia
warsztatowe w oparciu o podręcznik Zapobieganie HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym drogą płciową . Eedukacja młodzieży
szkolnej.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 400/472
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/290

liczba odbiorców: 762
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

209

Edukacja uczniów szkół
gimnazjalnych w powiecie szczycieńs
kim.
—————————————————
PSSE Szczytno

Tematyka zajęć: HIV a AIDS - różnice, budowa wirusa,
mechanizm zakażania, zachowania bezpieczne i ryzykowne,
opieka medyczna osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. ABC
wiedzy o HIV/AIDS. Edukacja objęto uczniów w Olszynach,
Szczytnie, Pasymiu Przeprowadzono łącznie 7 działań
edukacyjnych w którycjh wzięło udział 513 uczestników.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 150/513

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 513
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

210

Edukacja w powiecie ełckim.
Działania edukacyjne wśród młodziezy cykl spotkań z młodzieżą młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/30
————————————————— w ramach akcji Zdrowe wakacje na wypoczynku letnim w powiecie
PSSE Ełk
ełckim. Edukcja objeto 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
rozdysponowano 50 ulotek i 50 broszur Druga strona wakacji.

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 30
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

211

Edukacja zdrowotna młodzieży
szkolnej w powiecie działdowskim.
—————————————————
PSSE Działdowo

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Działaniami będą objęte szkoły gimnazjalne oraz Zespół Szkół w
Malinowie. Młodzież objęto działaniem w ramach konferencji
"Jaka wiedzę nt. HIV/AIDS posiada młody człowiek? Konferencja
odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Działdowie
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/60
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/140

212

Konkurs wiedzy "Nie daj sznasy
AIDS" w Olecku dla uczniów szkół gi
mnazjalnych.
—————————————————
PSSE Olecko

Tematyka konkursu: chroby przenoszone drogą płciową, drogi
zakażenia, patogeneza zakażeń HIV, objawy zakażenia,
profilaktyka, diagnostyka w kierunku HIV, organizacje i instytucje
zajmujące się HIV. Planowane jest również przekazanie
informacji do mediów lokalnych. W konkursie wziłeło udział 144
uczniów szkół gimnazjalnych z czego do etapu powiatowego
przystapiło 21 iczniów. Organizatorzy: PSSE Olecko, Zespół
Szkół w Olecku, sponsorzy: Urząd Miejski w Olecku, Starostwo
Powiatowe w Olecku, Zespół Szkół w Olecku. Przekazano
materiały o konkursie do 2 mediów lokalnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/144

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 144
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

213

Konkurs wiedzy dla uczniów powiatu
gołdapskiego
—————————————————
PSSE Gołdap

Tematyka: choroby przenoszone drogą płciową, elementy
popularyzacji badań w PKD w kierunku HIV, kariera zawodowa
osób zak HIV, leczenie, opieka nad chorą osobą. Konkurs dla
szkół ponadgimnazjalnych. Sponsorzy Starostwo Powiatowe w
Gołdapi, drobne upominki z WSSE Olsztyn. Informacje o
konkursie zamieszczono nma stronie internetowej:
www.goldaporg.pl wysłano informacje do mediów lokalnych.
Liczba uczestników na etapie powiatowym 6.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 6/6

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 6
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

214

Powiatowy "Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS - Razem przeciw AIDS" w
powiecie węgorzewskim.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Konkurs dwuetapowy obejmuje uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Organizatorzy: PSSE Węgorzewo,
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Urząd Miejski. Konkurs
skierowany do uczniów szkół gimanzjalnych i
ponadgimnazjalnych, Informacje o konkursie zamieszczono na
BIP PSSE Węgorzewo, na stronie Urzęddu Miejskiego w
Węgorzewie i Starostwie Powiatowym w Węgorzewie..

młodzież poniżej 15 r.ż.: 6/6
młodzież powyżej 15 r.ż.: 7/7

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 12
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

215

Powiatowy konkurs wiedzy Nie daj
szansy AIDS
—————————————————
PSSE Elbląg

Konkurs dla szkół gimnazjalnych powiatu elbląskiego, miejsce
realizacji Gimnazjum nr 7 w Elblągu, pytania częściowo dotyczyły
wiedzy o Punktach Konsultacyjno Diagnostycznych w kierunku
HIV. W etapie powiatowym uczestniczyło 25 uczniów i
zaangażowanych było 12 nauczycieli. Sponsorzy: Wojewódzki
Szpital Zespolony w Elblągu, ośrodek KARAN w Elblągu.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 25/25

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 25
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenia pracowników promocji
zdrowia 19 PSSE woj. warmińskomazurskiego. ( dwa szkolenia)
—————————————————
WSSE Olsztyn

Podsumowanie działalności PKD w kierunku HIV w Olsztynie za
2015 rok. Wszyscy uczestnicy otrzymali prezentacje do
wykorzystania we własnych działaniach, liczba uczestnbików 25.
Drugie szkolenie dotyczyło postepowania poekspozycyjnego.
Miałóo one na celu przygotowanie PSSE do prowadzeniea
własnych szkoleń z zakresu postepowania poekspozycyjnego do
grup zawodowych narazonych na zakażenie drogą zawodową.
Wszyscy uczestnicy otrzymali prezentacje do wykorzystania.

pracownicy inspekcji sanitarnej: 25/25 liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 25
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

217

Szkolenie dla wybranych grup
zawodowych powiatu
nidzickiego.Szkolenie dla pielegniarek
szkolnych , mediów lokalnych.
—————————————————
PSSE Nidzica

Tematyka: Rola inspekcji sanitarnej w realizacji krajowego
programu, ABC zapobiegania HIV/AIDS, jak zmniejszyć ryzyko
zakażenia HIV, życie z HIV. Przekazano informacje o
diagnostyce w kierunku HIV, kamapnii Jeden test dwa życia,
kampanii HIV-okryzja, Coś was łączy wykonaj test na HIV,
przekazano materiały edukacyjne.

pielegniarki, pracownicy mediów
lokalnych: 20/15

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 15
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

218

Szkolenie pielegniarek i pedagogów w Szkolenie dotyczyło sytuacji epidemiologicznej z HIV/AIDSi
powiecie gołdapskim
podstawowej wiedzy o HIV/AIDS w warmińsko-mazurskim
—————————————————
PSSE Gołdap

pielęgniarki i pedagodzy: 7/7

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 7
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

219

Szkolenie pielegniarek medycyny
Tematyka szkolenia 30 lat z HIV/AIDS w Polsce -podsumowanie
szkolnej z Olsztyna
działań. Szkolenie prowadził koordynator PKD w kierunku HIV w
————————————————— Olsztynie
PSSE Olsztyn, WSSE Olsztyn

pielegniarki: /35

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 35
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

220

Szkolenie pielęgniarek i
funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w
powiecie ostródzkim.
—————————————————
PSSE Ostróda

Szkolenie nt. aktualnej wiedzy w zakresie postępowania
poekspozycjnego. Dystrybucja materiałów informacyjnych.Liczba
pielegniarek 13 iliczba pracowników aresztu śledczego 14.
Uczestnicy otrzymali materiały jak Nie ryzykuj, Znam
rekomendacje PTN zalecam test na HIV, Choroby przenoszone
drogą płciową, plakaty poekspozycyjne. Łącznie wydano 235 szt
róznych punblikacji o HIV/AIDS.

pielegniarki: 20/13
służby więzienne : /14

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 27
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

221

Szkolenie pielęgniarek powiatu iławski
ego.
—————————————————
PSSE Iława, WSSE Olsztyn

Szkolenie w PSSE Iława zorganizowane współnie z WSSE
Olsztyn. Dystrybucja materiałów informacyjnych.Szkolenie odbyło
sie w Szpitalu w Iławie, dotyczyło postępowania
poekspozycyjnego oraz pracy Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych w kierunku HIV. Wszyscy uczestnicy otrzymali
ulotki w tym ulorki o postepowaniu poekspozycyjnym. Szkolenie
prowadził koordynator PKD Olsztyn

pielegniarki : 15/18
Pracownik BHP Zakładu Karnego w
Iławie: /1

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 19
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

222

Szkolenie pracowników Centrum
Pomocy Rodzinie, pielegniarek nt
HIV, HBV, HCV,
—————————————————
PSSE GIżycko

Tematyka szkolenia: profilaktyka HIV/AIDS oraz HCV.
Rozdysponowano uczestnikom szkolenia broszury Co musisz
wiedzieć o HIV/AIDS, w szkoleniu wzięło udział 18 osób,
szkolenie zorganizowała PSSE Giżycko

pracownicy Centrum pomocy rodzinie
i pielegniarki: 25/16

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 18
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

223

Szkolenie qwewnętrze w PSSE
Szkolenie dla pracowników PSSE Lidzbarw Warmiński nt
Lidzbark Warmiński
Krajowego Programu Zapobiegania zakazeniom hiv , omawiano
————————————————— również postepowanie poekspozycyjne
PSSE Lidzbark Warminski

pracownicy inspekcji sanitarnej :
11/11

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 11
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

224

XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV
/AIDS.
—————————————————
PSSE Ostróda

liczba odbiorców: 25
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9
liczba szkoleń/działań: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/25
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie. Organizatorzy:
PSSE Ostróda, Starostwo Powiatowe w Ostródzie. W konkursie
wzieło udział 25 uczniów, zaangazowani nauczyciele-9 osób, oraz
media lokalne Gazeta Ostródzka i TV Mazury. Sponsorzy:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie oraz WSSE Olsztyn- drobne
upominki.
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Zajęcia edukacyjne w 2 szkołach
ponadgimnazjalnych Bartoszyc.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Tematyka zajęć: Kampania coś was łączy, rola PKD, drogi
zakażenia HIV, ryzykowne zachowania, opracowanie prezentacji
własnej przez pracownika promocji zdrowia PSSE Bartoszyce. 3
spotkania na 4 godzinach lekcyjnych. Rozdysponowano 270
broszur i 8 plakatów.

226

Zajęcia edukacyjne wśród uczniów.
Edukacja młodzieży w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym,
————————————————— dystrybucja broszur Druga strona wakacji, w edukacji wzięło
PSSE Elbląg
udział 25 uczniów szkoły.

227

Propagowanie badań w kierunku HIV
przez PKD Olsztyn w ramach
współpracy WSSE w Olsztynie i
Polskim Towarzystwem Oświaty
Zdrowotnej OT w Olsztynie
—————————————————
WSSE Olsztyn

228

Szkolenie nt postępowania
Postepowanie poekspozycyjne wytyczne dla pracowników słuzby
poekspozycyjnego dla pracowników
zdrowia powiatu ełckiego.
służby zdrowia.
—————————————————
PSSE Ełk

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/101

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 101
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/25

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 25
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 20
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 60

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Udzielono dwóch wywiadów nt PKD w kierunku HIV w Olsztynie nt ogół społeczeństwa
sytuacji epidemiologicznej, znaczenia badań w kierunku HIV
media lokalne: 1/1
kobiet w ciązy, leczenia zakażenia i AIDS, zachęcano do badań z
wyjasni9eniem powodów. Wywiadów udzielono do Radia Olsztyn
dwukrotnie 21 listopada i 1 grudnia 2016 roku.
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pracownicy ochrony zdrowia: 20/20

229

Szkolenie pracowników Aresztu
Tematyka szkolenia: Działania państwowej inspekcji saniaternej
Śledczego w Działdowie.
w profilaktyce HIV/AIDS, realizacja Krajowego Programu,
————————————————— postępowanie po ekspozycji na krew, dystrybucja ulotek.
PSSE Działdowo

służby mundurowe: 25/33

liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 50
liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 33

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

230

Szkolenie pracowników Państwowej
Straży Pożarnej w Mrągowie.
—————————————————
PSSE Mrągowo

straż pożarna: 50/13

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

231

Edukacja skazanych w Zakładzie
Tematyka zajęć: drogi zakaZenia profilaktyka, leczenie , liczba
Karnym w Braniewie
osób objetych działaniem 16
—————————————————
PSSE Braniewo

osoby pozbawione wolności: /16

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 16
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Popularyzacja badań w kierunku HIV Do 11 podmiotów leczniczych w powiecie giżyckim przekazano
w Olsztynie.
informacje o działalności PKD w kierunku HIV w Olsztynie i
————————————————— możliwości wykonania szybkich testów w kierunku HIV.
PSSE Giżycko

placówki służby zdrowia : /15

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
placówek które otrzymały
informacje 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Szkolenie w PSSE Mrągowo połączone z przekazaniem
materiałów edukacyjnych. Tytuł szkolenia "Nie dajmy sznasy
HIV/AIDS" w akcji. Uczestnicy OSP Sorkwity, Rybno, Piecki,
Wierzbowo, Warpuny, Szestno, Krutynia. Liczba uczestników 13.
Rozdysponowano 30 ulotek o tematyce HIV/AIDS.
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Propagowanie badań w kierunku HIV
w PKD w Olsztynie.
—————————————————
PSSE Szczytno

Podczas szkoleń pielęgniarek o Światowym Dniu Zdrowia oraz
nauczyciele, pielęgniarki: 27/27
podczs szkolenia koordynatorów programu "Trzymaj formę"
(nauczyciele) przekazano podstawowe informacje jak kiedy działa
PKD w kierunku HIV w Olsztynie, lopiczba uczestników 27.
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Propoagowanie badań w PKD w
Zamieszczenie informacji o badaniach w PKD Olsztyn na stronie
kierunku HIV w Olsztynie
internetowej Urzędu Miasta Olsztyna, Starostwa Powiatowego w
————————————————— Olsztynie, PSSE Olsztyn
PSSE Olsztyn

liczba stron internetowych: 3/3

Wskaźnik dodatkowy 1:
uczestnicy szkoleń 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
stron informujacych o PKD
Olsztyn 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

235

Nagłośnienie kampanii ogólnopolskich
w lokalnych środkach masowego
przekazu ("Coś Was łączy? Zrób test
na HIV", HIVokryzja. Wyleczmy się",
"Jeden test. Dwa życia", "Europejski
Tydzień Testowania na HIV").
Upowszechnianie treści kampanijnych
poprzez inne dostępne kanały dystryb
ucji.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE wszystkie (11)

Zorganizowano stoiska informacyjno-edukacyjne (6),
przygotowano materiały do publikacji w środkach masowego
przekazu: TVP3 Opole "Kurier Opolski" (WSSE Opole), Telewizja
Kablowa VECTRA (PSSE Namysłów), zamieszczono informacje
na stronach internetowych (13) (WSSE Opole, PSSE wszystkie)
Rozdysponowano materiały kampanijne przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS do innych jednostek i odbiorców
indywidualnych - razem 15.811 sztuk.
Narady/spotkania organizacyjne (21 dla 45 osób) (WSSE Opole,
PSSE Brzeg, PSSE Głubczyce, PSSE Krapkowice, PSSE
Namysłów, PSSE Strzelce Op.).

ogół społeczeństwa: /220

liczba kampanii: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja konkursów dla młodzieży
z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE Krapkowice, PSSE
Kędzierzyn_Koźle, PSSE Nysa

Zorganizowano 2 konkursy wiedzy o HIV/AIDS: XIV Powiatowa
Olimpiada Wiedzy w Krapkowicach (PSSE Krapkowice), Szkolna
Olimpiada Wiedzy w Nysie (PSSE Nysa)oraz konkurs na ulotkę w
Kędzierzynie -Koźlu (PSSE Kędzierzyn-Koźle).

młodzież poniżej 15 r.ż.: /14
młodzież powyżej 15 r.ż.: /390

liczba odbiorców: 404
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Starostwo Powiatowe:
3500,00
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Spotkania edukacyjne dla różnych
grup odbiorców, zorganizowane we
współpracy z innymi instytucjami, w
odpowiedzi na potrzeby środowiska lo
kalnego.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE wszystkie (11)

Szkolenie pt. "HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych" z Wydziału
Położnictwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu, które pracowały jako wolontariuszki na stoiskach
informacyjno-edukacyjnych w czasie Europejskiego Tygodnia
Testowania na HIV (30 osób) (WSSE Opole).
Prelekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzone przez specjalistów (11 spotkań, 270 uczniów) (PSSE
Brzeg, PSSE Namysłów, PSSE Olesno).
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
prowadzone przez psychologów i edukatora HIV/AIDS,
zorganizowane przez powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne i sfinansowane przez Urząd Wojewódzki w
Opolu (21 spotkań, 23 szkoły, 612 uczniów) (WSSE Opole, PSSE
wszystkie).

młodzież poniżej 15 r.ż.: /55
młodzież powyżej 15 r.ż.: /857

liczba szkoleń/działań: 33
liczba odbiorców: 912
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 17

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Finansowanie
Pozostałe
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Przekazanie materiałów informacyjnoedukacyjnych do placówek ochrony
zdrowia na terenie powiatów.
—————————————————
PSSE wszystkie (11)

Wystosowanie pism do dyrektorów publicznych i niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz dystrybucja materiałów
kampanijnych ("Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na
HIV", "Jeden test. Dwa życia") (75 placówek, w tym szpitale,
poradnie dla kobiet, szkoły rodzenia).

lekarze ginekolodzy/położnicy: /41
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /34

liczba odbiorców: 75

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Kampania medialna pod patronatem
Udział w kampanii medialnej "Coś Was łączy? Zrób test na HIV"
Krajowego Centrum ds AIDS.
oraz "Jeden test. Dwa życia"
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 500000/500000
ZOZ: /58

liczba kampanii: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: redakcje
lokalnych mediów - 176

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Obchody Światowego Dnia Pamięci
o Zmarłych na AIDS.
—————————————————
10 PSSE województwa
wielkopolskiego

Zamieszczano informacji w lokalnych mediach i na stronach
internetowych wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych oraz przesłano informacje do redakcji
lokalnych mediów. PSSE w Międzychodzie współorganizowało
koncert profilaktyczny pt."Człowiek w drodze do własnego
świadectwa" dla 480 uczniów z 2 szkół gimnazjalnych.

ogół społeczeństwa: 500000/500000
osoby przed inicjacją seksualną: /480
pracownicy mediów: /12

liczba kampanii: 10
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs profilaktyczny "Nie daj
szansy AIDS" o zasięgu wojewódzkim
.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Opracowano, przygotowano i przeprowadzono wojewódzki
konkursu nt. HIV/AIDS skierowany do młodzieży szkół
gimnazjalnych pt.: "Krótki film o HIV". Regulamin konkursu
dostarczony został do każdej szkoły gimnazjalnej województwa
wielkopolskiego.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 250/205

liczba szkoleń/działań: 32
liczba odbiorców: 205
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 259
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców na etapie szkolnym 1825

Planowana kwota: 9200,00
Wydatkowana kwota:
14587,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 1000,00
Wojewoda: 500,00
PIS: 9318,00
inne: 1000,00
Starostwo Powiatowe:
2144,00
Urząd Miasta: 500,00
Urząd Gminy: 125,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS Zorganizowano 17 imprez z okazji Światowego Dnia AIDS, 2
eventy
happeningi, 8 wystaw tematycznych oraz prezentowano filmy i
————————————————— audycje w szkolnych radiowęzłach.
14 PSSE województwa
wielkopolskiego

243
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liczba odbiorców: 7580
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 427

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
3795,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 1050,00
Starostwo Powiatowe:
1698,00
Urząd Miasta: 347,00
Urząd Gminy: 700,00

Obchody Światowego Dnia AIDS Przeprowadzono 3 konkursy plastyczne i inne dla 220 uczniów z 3 młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/20
konkurs plastyczny i inne o zasięgu
szkół ponadgimnazjalnych i 14 gimnazjalnych.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /198
powiatowym.
—————————————————
PSSE Ostrzeszów, Wolsztyn

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 220
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 17

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
819,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 100,00
Starostwo Powiatowe:
280,00
Urząd Miasta: 179,00
Urząd Gminy: 260,00

Obchody Światowego Dnia AIDS Zorganizowano 19 olimpiad i konkursów wiedzy o HIV/AIDS dla
olimpiady i konkursy wiedzy na temat młodzieży ze 102 szkół ponadgimnazjalnych i z 20 szkół
HIV / AIDS.
gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
—————————————————
14 PSSE województwa
wielkopolskiego

liczba szkoleń/działań: 19
liczba odbiorców: 579
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 124

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
6338,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 1413,00
Starostwo Powiatowe:
3864,00
Urząd Miasta: 526,00
Urząd Gminy: 535,00
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ogół społeczeństwa: /7580

młodzież poniżej 15 r.ż.: /175
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/404
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Obchody Światowego Dnia AIDS Przeprowadzono 7 wykładów dla 265 uczniów szkół
wykłady dla młodzieży szkolnej.
ponadgimnazjalnych i 110 uczniów ze szkół gimnazjalnych.
—————————————————
PSSE Leszno, Międzychód, Poznań,
Śrem

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/110
młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/265

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 375
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

246

Olimpiada wiedzy na temat HIV/AIDS Organizowano olimpiadę wiedzy pt. "Czy wiesz wszystko o HIV i
o zasięgu międzypowiatowym.
AIDS" między trzema powiatami z udziałem 410 uczniów z 19
————————————————— szkół ponadgimnazjalnych.
PSSE Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl,
Wolsztyn

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/410

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 410
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
3519,99
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 560,00
Starostwo Powiatowe:
2959,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
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Spotkania edukacyjne dla młodzieży
Przeprowadzono 5 prelekcji dla uczniów szkół
szkolnej.
ponadgimnazjalnych.
—————————————————
PSSE Gostyń, Konin, Słupca,
Międzychód, Koło

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/390

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 390
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
800,00
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Edukacja w zakresie tematyki
HIV/AIDS na podstawie segregatora
pt." Zapobieganie HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym drogą
płciową. Edukacja młodzieży szkolnej"
—————————————————
10 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /750
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1100/1800

liczba odbiorców: 2550
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 58

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Zachęcono 41 szkół ponadgimnazjalnych oraz 17 szkół
gimnazjalnych do przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem
materiałów edukacyjnych pt. "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej".
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Projekt edukacji rówieśniczej
Zaplanowano i przeprowadzono 31 szkoleń (1 szkolenie w
"Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra
każdym powiecie) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1
HIV".
szkolenie dla edukatorów.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 620/634
edukatorzy: /48
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Informacja o Punktach Konsultacyjno Zamieszczono i aktualizowano informacji o Punktach
- Diagnostycznych.
Konsultacyjno - Diagnostycznych na stronach internetowych
————————————————— WSSE w Poznaniu oraz 31 PSSE województwa wielkopolskiego.
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 500000/500000

251

Akcja informacyjna "Bezpieczne
Wakacje".
—————————————————
7 PSSE województwa wielkopolskiego

Zaplanowano i przeprowadzono akcję informacyjną wśród
młodzieży z 35 szkół gimnazjalnych, 12 szkół ponadgimnazjalnych
oraz pracowników i klientów 10 biur podróży oraz uczestników 19
kolonii letnich.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 500/5000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/4900
pracownicy i klienci biur podróży:
15/20
uczestnicy kolonii letnich: 500/470
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Akcja informacyjno-edukacyjna
"Bezpieczne Walentynki 2016".
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

Przygotowano i przeprowadzono 31 akcji informacyjno młodzież poniżej 15 r.ż.: 1500/240
edukacyjnych o HIV/AIDS. Pracownicy OZ i PZ 31 PSSE w
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/6100
ramach akcji zorganizowali: 45 szkoleń i 3 wykłady dla młodzieży, studenci: /60
11 punktów informacyjno-edukacyjnych na temat HIV/AIDS
połączonych z dystrybucją materiałów edukacyjnych, 3 audycje w
szkolnych radiowęzłach, 4 konkursy (plastyczne, wiedzy o
HIV/AIDS) kierowane do uczniów ponadgimnazjalnych.
Wystosowano informację do 43 redakcji lokalnych mediów,
dostarczono materiały edukacyjne do 4 kin, 5 bibliotek
publicznych, 10 restauracji i pubów.
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liczba szkoleń/działań: 32
liczba odbiorców: 682
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 93

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
19970,34
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 19970,00
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba podmiotów podejmujących
działania: 76
liczba odbiorców: 10394

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba podjętych działań/inicjatyw:
128
liczba podmiotów podejmujących
działania: 185
liczba odbiorców: 6400

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
626,41
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 526,00
Starostwo Powiatowe:
100,00

253

Szkolenia dla różnych grup społeczny Zorganizowano i przeprowadzono 11 szkoleń dla pracowników
ch.
oświaty oraz funkcjonariuszy Policji.
—————————————————
PSSE Grodzisk Wlkp., Konin, Słupca,
Rawicz

pracownicy oświaty: 40/192
służby mundurowe: /27

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
250,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
PIS: 250,00
Razem:
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50 705,74

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

254

Akcja profilaktyczna "Mój Walenty jest Promowanie testowania w kierunku HIV wśród osób młodych,
the best, idzie ze mną zrobić test".
pełnoletnich z okazji Walentynek - 14 lutego.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

255

Dystrybucja materiałów
informacyjnych do podmiotów
leczniczych, placówek oświatowo wychowawczych, uczelni wyższych,
zakładów pracy, organizacji
pozarządowych i innych.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Materiały informacyjne z zakresu HIV/AIDS otrzymane z
ogół społeczeństwa: /15000
Krajowego Centrum ds. AIDS zostały wykorzystane w
organizowanych kampaniach, obchodach Światowego Dnia AIDS,
do realizacji wojewódzkich programów edukacyjnych i innych
form.
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Informacje w regionalnych i lokalnych
mediach, stronach internetowych,
portalach społecznościowych dot.
kampanii medialnych, obchodów
Światowego Dnia AIDS i innych działa
ń.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Tematyka HIV/AIDS w audycjach radiowych, informacjach
prasowych i innych w lokalnych i regionalnych mediach.
Informacje na stronach internetowych WSSE i PSSE, podmiotów
leczniczych, placówek oświatowo - wychowawczych, lokalnych
samorządów, współpartnerów działań i lokalnych portali
społecznościowych.
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osoby młode pełnoletnie: /62993

ogół społeczeństwa: /214262

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1839
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampanię
realizowało ponad 1800
placówek, w tym 288 podmiotów
leczniczych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba podmiotów realizujących
Planowana kwota: 0,00
zadanie: 21
Wydatkowana kwota: 0,00
Wskaźnik dodatkowy 1: Do
Wsparcie z innych źródeł:
lokalnych mass mediów ( prasy,
pozafinansowe - lokal
radia i TV lokalnych ) przekazano
pozafinansowe - sprzęt
32 informacje z zakresu
pozafinansowe - kadra
profiaktyki HIV/AIDS i
pozafinansowe - materiały
organizowanych przedsięwzięć.
informacyjne
Wskaźnik dodatkowy 2: Na 64
pozafinansowe - inne
stronach internetowych Inspekcji
zadanie realizowane przez
Sanitarnej, partnerów działań w
pracownika w ramach etatu
tym również samorządów ukazały
się informacje dot.
organizowanych działań z zakresu
HIV/AIDS.
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Kontynuacja kampanii edukacyjnej
"Coś Was łączy ? Zrób test na HIV".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Kampania ma na celu przekazanie wiedzy na temat zakażeń HIV i ogół społeczeństwa: /33392
choroby AIDS oraz promowanie anonimowego bezpłatnego
testowania w kierunku HIV poprzez różnorodne przedsięwzięcia (
informacje do lokalnych mass mediów, imprezy, stoiska
informacyjno edukacyjne i inne ).
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Obchody Światowego Dnia AIDS.
W ramach corocznej kontynuacji obchodów Światowego Dnia
————————————————— AIDS organizowano konkursy, olimpiady, wystawy, imprezy,
WSSE i 20 PSSE
prowadzono rozdawnictwo materiałów informacyjno edukacyjnych, organizowano punkty informacyjne.
Współpracowano z wieloma partnerami, w tym również z
samorządami lokalnymi. Docierając do jak najszerszego grona
odbiorców wykorzystywano współczesne nośniki informacji.
Promowano również symbol czerwonej wstążeczki.
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Organizacja konkursów, imprez
prozdrowotnych, olimpiad wiedzy,
akcji, punktów informacyjno edukacyjnych i innych przedsięwzięć.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Zorganizowano konkursy plastyczne, fotograficzne, wiedzy,
olimpiad wiedzy o HIV/AIDS, imprezy i inne formy skierowane
głównie do młodzieży, mających na celu wzrost poziomu wiedzy
na temat HIV/AIDS oraz zmiany postaw, ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.
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liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 414
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
realizowana przez 414 podmioty,
w tym 189 podmiotów
leczniczych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa: /107555

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 680
Wskaźnik dodatkowy 1: ŚDA
realizowany był przez 680
placówki, w tym 245 podmiotów
leczniczych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa: /1518
młodzież: /16541

liczba kampanii: 29
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 143
Wskaźnik dodatkowy 1:
Zorganizowano i przeprowadzono
13 konkursów wiedzy,
fotograficznych,plastycznych i
innych, w których uczestniczyło
16541 młodych osób.

Planowana kwota: 2300,00
Wydatkowana kwota:
970,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 150,00
Starostwo Powiatowe:
1350,00
Urząd Miasta: 800,00
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Promowanie anonimowego
testowania w kierunku HIV.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE
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Promowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku
HIV, promowanie punktów PKD w województwie i w Polsce
poprzez różne przedsięwzięcia w tym również Europejski Tydzień
Testowania.

ogół społeczeństwa: /20089

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 392
Wskaźnik dodatkowy 1:
Promowanie anonimowego
testowania poprzez różnorodne
formy, w tym również Europejski
Tydzień Testowania.
Wskaźnik dodatkowy 2: W
działania zaangażowanych było
392 placówki, w tym 129
podmiotów leczniczych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Udział w spotkaniach Zespołu ds.
Udział w spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
realizacji Krajowego Programu
Krajowego Programu organizowanych w roku 2016.
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie pod
karpackim.
—————————————————
WSSE

członkowie zespołu: 12/7

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet ciężarnych i
planujących ciążę.
—————————————————
WSSE i PSSE Leżajsk, Ustrzyki
Dln., Sanok.

osoby podejmujące aktywność
liczba odbiorców: 1226
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
hetero-, homo- i biseksualne): /1226
zadanie: 23
Wskaźnik dodatkowy 1: Edukacja
kobiet prowadzona była przez
Dekanalną Poradnię Rodzinną,
Szkołę Rodzenia i poradnie K w
18 podmiotach leczniczych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

263

Edukacja młodzieży z Ochotniczego
Sesje edukacyjne dot. m.in. profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży z
Hufca Pracy i Zespołu Szkół Budowla Ochotniczego Hufca Pracy i Zespołu Szkół Budowlanych w
nych.
Jarosławiu.
—————————————————
PSSE Jarosław

młodzież poniżej 15 r.ż.: 70/
młodzież powyżej 15 r.ż.: /104

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Edukacja kobiet w wieku prokreacyjnym prowadzona w formie
indywidualnych rozmów, spotkań, połączona z rozdawnictwem
materiałów informacyjnych przy wsparciu podmiotów leczniczych,
poradni przedmałżeńskich, poradni przykościelnych i innych.
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liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 104
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

264

Edukacja nauczycieli i młodzieży z
Wykłady, prelekcje, sesje edukacyjne, warsztaty profilaktyczne,
placówek szkolno wychowawczych i i spotkania informacyjno - edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży.
nnych.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /146
młodzież powyżej 15 r.ż.: /479
nauczyciele i inni: /312

liczba szkoleń/działań: 97
liczba odbiorców: 939
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 44

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
350,00
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Szkolenia dla przedstawicieli różnych Szkolenia z zakresu HIV/AIDS dla pracowników policji i
grup zawodowych.
pracowników medycznych.
—————————————————
PSSE Lubaczów, PSSE Ropczyce

policjanci: 25/35
pracownicy medyczni: /52

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 87

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
207,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe: 0,00
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej" w roku
szkolnym 2015/2016.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: /11040
rodzice uczniów, nauczyciele:
600/1334

liczba odbiorców: 12374
Planowana kwota: 0,00
liczba podmiotów realizujących
Wydatkowana kwota: 0,00
zadanie: 80
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: Program
pozafinansowe - lokal
edukacyjny realizowało 52 szkoły
pozafinansowe - sprzęt
ponadgimnazjalne i 7 szkół
pozafinansowe - kadra
gimnazjalnych.
pozafinansowe - materiały
Wskaźnik dodatkowy 2:
informacyjne
Koordynatorzy powiatowi
pozafinansowe - inne
przeprowadzili 33 wizytacje dot.
zadanie realizowane przez
realizacji programu w placówkach. pracownika w ramach etatu

Celem głównym programu jest kształtowanie u młodzieży
poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, kształtowanie
postaw tolerancji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS,
podejmowanie zdrowych wyborów życiowych, pogłębienie wiedzy
uczniów na temat HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą
płciową. Program realizowany jest w szkołach
ponadgimnazjalnych.
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego "Zawsze
Razem" w roku szkolnym 2015/2016.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i
zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań
ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów. Program
skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 8000/9278
rodzice uczniów, nauczyciele:
3000/3532

liczba odbiorców: 12810
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 317
Wskaźnik dodatkowy 1: Program
"Zawsze Razem" realizowało 296
placówek, w tym 2 przedszkola.
Wskaźnik dodatkowy 2: Program
realizowany jest w oparciu o
kolorowankę "Zawsze Razem"
przekazaną z Krajowego Centrum
ds AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Poradnictwo metodyczne i
merytoryczne, instruktaże, rozmowy in
dywidualne.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Odbiorcami udzielanych porad byli nauczyciele - szkolni
koordynatorzy i realizatorzy programów edukacyjnych, kampanii i
innych przedsięwzięć prozdrowotnych, pracownicy służby
zdrowia, partnerzy i organizatorzy imprez, przedstawiciele
jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i innych.

nauczyciele, pracownicy służby
zdrowia i inni: /694
pracownicy służby zdrowia
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
przedstawiciele jednostek
samorządowych

liczba szkoleń/działań: 526
liczba odbiorców: 694
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Porozmawiajmy o AIDS".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

XII edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego dla szkół
młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/125
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/238
podkarpackiego "Porozmawiajmy o AIDS" . Współorganizatorem
ogół społeczeństwa: /8571
konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Rzeszowie. Celem konkursu jest promowanie i kształtowanie
właściwych postaw i zachowań w stosunku do żyjących z HIV i
chorych na AIDS. Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od
zachowań ryzykownych.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 8934
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 90
Wskaźnik dodatkowy 1: Na
konkurs wpłynęło 329 prac
plastycznych z 69 szkół
województwa podkarpackiego.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Zorganizowano uroczyste
rozdanie nagród oraz wystawę
pokonkursową prac w holu
WSSE.

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
176,34
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 4000,00
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Zawsze Razem".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Kontynuacja wojewódzkiego konkursu plastycznego "Zawsze
Razem", który skierowany jest do dzieci uczestniczących w
programie edukacyjnym "Zawsze Razem". Celem konkursu jest
promowanie i kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw i
zachowań wobec słabszych i chorych. Współorganizatorem
konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Rzeszowie.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 350/421
ogół społeczeństwa: /15000

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 15421
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 89
Wskaźnik dodatkowy 1: Na
konkurs wpłynęło 386 prac
plastycznych z 68 szkół
podstawowych województwa
podkarpackiego.
Wskaźnik dodatkowy 2: W holu
WSSE zorganizowano wystawę
prac plastycznych, która była
eksponowana od czerwca 2016 r.
do kwietnia 2017 r.

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 1000,00
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Spotkanie profilaktyczne w Areszcie
Śledczym dla kobiet.
—————————————————
PSSE Nisko

Spotkanie profilaktyczne dla kobiet osadzonych w Areszcie
Śledczym w Nisku. Prelekcja z prezentacją multimedialną,
połączona z promowaniem anonimowego testowania i
przekazaniem materiałów informacyjno edukacyjnych.

osoby pozbawione wolności: /27
służby mundurowe: /3

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 30
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 40

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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1 353,34

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

272

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Organizacja i prowadzenie konferencji
prasowych, w tym w związku z
obchodami Światowego Dnia Walki z
AIDS. Umieszczanie informacji na
stronach internetowych stacji i
nawiązywanie współpracy z lokalną pr
asą.
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 podległych
PSSE woj. zachodniopomorskiego

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W roku 2016 konferencje w ramach profilaktyki HIV/ AIDS Odbyły Ogół społeczeństwa : 55168/33602
się 2 tematyczne konferencje dla 266 osób. Przeprowadzone
Pracownicy ochrony zdrowia : 20/9
zostały przez 2 PSSE: Goleniów, Szczecin.
Pracownicy oświaty : 30/19
Uczniowie szkół gimnazjalnych i
W ramach konferencji organizowanej przez PSSE w Goleniowie
ponadgimnazjalnych : 220/238
wystąpili prelegenci: mgr Małgorzata Kłys; Rachwalska z poradni
Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie
przeprowadzając wykład pt. ,,Ogólna wiedza w zakresie HIV/
AIDS ; oraz mgr Justyna Bągorsa; Specjalista terapii uzależnień,
Psychoterapeuta rodzinny, edukator w wykładzie ,,Ryzykowne
zachowania młodych ludzi- co jest dla niuch ważne..?;
PSSE w Szczecinie było współorganizatorem oraz prowadzącym
Konferencję pt. ,,Młodzieżowe Forum HIV/ AIDS;, które odbyło się
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolony W Szczecinie. Dla uczestników konferencji
przeprowadzone zostały warsztaty przez Kierownika Poradni
Nabytych Niedoborów Immunologicznych oraz Kierownika
Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie.
Umieszczono 53 informacji na stronach internetowych:
- W ramach kampanii ,,Mój Walenty jest the best idzie ze mną
zrobić test;;
- W ramach kampanii ,,Jeden test. Dwa życia;;
- W ramach kampanii ,,Coś Was łączy? Zrób test na HIV;;
- W ramach kampanii pt. ,,Testuj się! Nie ryzykuj;;
- W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS;
- informacje na temat przeprowadzonych własnych działań
(PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko pomorskie, Goleniów,
Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Łobez, Police,
Pyrzyce, Myślibórz, Stargard, Sławno, Szczecinek, Świdwin ) dla
3189 odbiorców.
Oprócz stron internetowych BIP WSSE i PSSE informacje zostały
zamieszczone na portalach internetowych:
www.superportal24.pl; www.echotygodnikinfo; www.zswiatki.pl;
www.gimnazujm2.szczecinek.pl; www.zachodniopomorska.ohp.pl;
www.iszczecinek.pl; www.bornesulinowo.pl; www.ikamien.pl;
www.echokamienia.pl; www.facebook.pl/PSSE.KamienPomorski/;
www.police.pl; http://www.warnice.pl/; http://www.lipiany.pl/;
http://www.przelewice.pl; /http://www.pyrzyce.um.gov.pl
Opublikowano 10 artykułów w prasie lokalnej dla 1113 odbiorców
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Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 73
liczba odbiorców: 33868
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 600,00

(PSSE: Białogard, Gryfice, Łobez, Sławno, Szczecin).
Nawiązano współpracę z następującymi redakcjami gazet:
,,Gryfickie echa;, ,,Nowy Tygodnik Łobeski;, ,,Tygodnik
Białogardzianin;, ,,Głos Sławna i Darłowa;, ,,Biuletyn Kontra;.
Nawiązano również współpracę z Radiem oraz Telewizją: Radio
,,PLUS;-Gryfice; Radio ,,Eska; Szczecinek; TV GAWEX;
TV Kablowa MAX Koszalin; Radio ,,Eska; Koszalin.
Przeprowadzono 6 Wywiadów, 1 Audycję oraz podano 1
wiadomość dla ogółu społeczeństwa, którymi było 29 300
odbiorców. (PSSE: Gryfice, Koszalin, Myślibórz, Szczecinek).
W ramach współpracy z Radiem i TV:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie oraz
promotor zdrowia w Szczecinku udzielili wywiadu w ramach
Obchodów Światowego Dnia AIDS; Pracownik pionu OZiPZ
w Gryficach przedstawił w audycji radiowej tematy z zakresu
profilaktyki HIV/ AIDS oraz zachęcał do testowania się kobiet
w ciąży w kierunku HIV w ramach kampanii ,,Jeden test dwa
życia;; PSSE Myślibórz zaprosiło do współpracy Panią
dr Magdalenę Leszczyszyn- Pynkę w celu udzielania wywiadu
poświęconego aktualnej sytuacji HIV/ AIDS w lokalnej telewizji
TVB 24.
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (materiały programowe,
kampanijne) adresowane do grup
docelowych
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 podległych
PSSE woj. zachodniopomorskiego

W ciągu całego roku 2016 pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz 20 podległych Powiatowych Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego
rozdysponowali 27474 sztuk materiałów edukacyjnoinformacyjnych.
Dystrybucja odbywała się również przy okazji prowadzenia stoisk
edukacyjno- informacyjnych, których zorganizowano
8 dla 635 osób (PSSE: Białogard, Choszczno, Koszalin,
Myślibórz, Sławo, Stargard, Świnoujście).

ogół społeczeństwa: 2335/4374
Studenci : 50/50
Uczniowie szkół podstawowych :
105/157
Wychowankowie Ośrodka Adaptacji
Społecznej : 170/170
Pracownicy administracji rządowej i
samorządowej : 50/110
Funkcjonariusze służby więziennej :
128/129
Kobiety ciężarne i wieku
prokreacyjnym : 1442/1762
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
: 2365/3200
Wychowankowie Fundacji Zastopuj :
125/125
Osadzeni w zakładzie karnym :
248/300
Pracownicy ochrony zdrowia:
5359/5453
Pracownicy oświaty : 347/312
Wychowankowie Domu Samopomocy
: 92/92
Służby mundurowe: /161
Uczestnicy wypoczynku letniego :
185/185
Młodzież poniżej 15 r.ż.: 1565/1748
Pacjenci : 833/908
Młodzież powyżej 15 r.ż.: 1575/1358
Pielęgniarki szkolne : 2/4
Pracownicy salonów kosmetycznych :
/44
Uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych : 1008/2076
Dzieci w wieku 6 - 10 lat: 247/505
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liczba tytułów: 60
Planowana kwota: 0,00
nakład: 27474
Wydatkowana kwota: 0,00
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat
Wsparcie z innych źródeł:
Tolerancja 8
pozafinansowe - lokal
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakatzadanie realizowane przez
Badanie w kierunku HIV dla kobiet pracownika w ramach etatu
w ciąży 57
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
pt. druga strona wakacji 394
Wskaźnik dodatkowy 1: Wizytówkitestowanie kobiet 693
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszurka
pt. informacja o teście na HIV 176
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do ksiązki- coś Was łączy? Zrób
test na HIV 16
Wskaźnik dodatkowy 1: W czasie
ciązy i połogu zatroszcz się o
siebie i swoje dziecko 50
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka- O
życiu cdecydują chwile 169
Wskaźnik dodatkowy 1:
Składanka pt. kobieta, sex,
zdrowie 488
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszurka
pt. HIV/AIDS o co kaman? 3482
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
lekarzy ginekologów pt. jeden
test. Dwa życia 295
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
dla pielęgniarek i położnych-Znam
rekomendacje PTN AIDS 535
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
lekarzy rodzinnych
,,Rekomendacje- kiedy powinno
się proponować test na HIV 1019
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaPKD 9
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
rodzina 110
Wskaźnik dodatkowy 1: Pakiety z
prezerwatywą 10
Wskaźnik dodatkowy 1: Choroby
przenoszone drogą płciowąo
książeczka 873
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaHIVokryzja wyleczmy się 50
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura-

miłość, wierność, zufanie 10
Wskaźnik dodatkowy 1: ABC
Zapobiegania 81
Wskaźnik dodatkowy 1: AIDS i
prawo 1
Wskaźnik dodatkowy 1: HIV/AIDS
Prawo Człowieka 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
dla lekarzy rodzinnych ,,HIV/AIDS
810
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaRodzina 275
Wskaźnik dodatkowy 1: PlakatPostępowanie po ekspozycji
zawodowej 66
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
pt. badania kobiet w kierunku HIV
dla kobiet w ciąży 35
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka pt.
kiedy powinno się proponować
test na HIV 221
Wskaźnik dodatkowy 1: NaklejkiNie zakazisz się HIV 1
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaPraca za granicą, HIV gratis 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Bez
niedomówień. Mity o bezpiecznym
seksie 1
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaDaj szansę swojemu dziecku. Nie
daj szansy AIDS 327
Wskaźnik dodatkowy 1:
Segregator na receptowniki pt.
Doktorze nie daj szansy AIDS
pomyśl o HIV 5
Wskaźnik dodatkowy 1: Wizytówki
do plakatu- Badanie w kierunku
HIV dla kobiet w ciąży 22
Wskaźnik dodatkowy 1: Lekarze,
pielęgniarki i pracownicy służb
socjalnych wobec wybranych
zagadnień HIV/AIDS 1
Wskaźnik dodatkowy 1: To warto
wiedzieć 3966
Wskaźnik dodatkowy 1: PlakatCoś Was łączy? Zrób test na HIV
59
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
inforacja o HIV/AIDS 1884
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Wskaźnik dodatkowy 1:
Podkładka pod kubek mój
Walenty 60
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat
,,Rekomendacje PTN AIDS 77
Wskaźnik dodatkowy 1: Kartka
pocztowa mój Walenty 124
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaCiąza, HIV a Twoje dziecko 9
Wskaźnik dodatkowy 1: Żyć z
wirusem 1
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraNa luzie o HIV i AIDS 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
ciąża 110
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaChoroby przenoszone droga
płciową 954
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraCo musisz wiedzieć o HIV i AIDS
bez względu na to gdzie
mieszkasz i pracujesz 2229
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
dla lekarzy ginekologów
,,HIV/AIDS 90
Wskaźnik dodatkowy 1:
Najważniejsze pytania o
HIV/AIDS 2
Wskaźnik dodatkowy 1: HIV/AIDS
w zakładach karnych. Problemy
prawno-krane 1
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaOddając krew ratujesz życie.
Oddawaj ją odpowiedzialnie 107
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraStop HIV 4
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka pt
nie ryzykuj... 557
Wskaźnik dodatkowy 1:
Receptownik ,,Znam
rekomendacje PTN AIDS 38
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka pt.
postępowanie po ekspozycji
zawodowej 372
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaJeden test dwa życia. Zrób test
dla siebie i swojego dziecka 1133
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
zakażenia przenoszone drogą
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płciową, czyli jak zadbać o
zdrowie 2477
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do ksiązki pt. jak możesz uniknąć
zakażenia HIV 209
Wskaźnik dodatkowy 1:
Kolorowanki pt. Zawsze razem
2393
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do książki pt. Kocham- Chronię
siebie i innych 155
Wskaźnik dodatkowy 1: Książka
pt. z doświadczeń wolotariuszki
166
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Organizacja i prowadzenie narad oraz
szkoleń z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (z udziałem pracowników
placówek oświatowowychowawczych, władz
samorządowych, przedstawicieli
policji, służby więziennej,
dziennikarzy, partnerami
organizowanych przedsięwzięć).
Wystosowanie przy tym listów
informacyjno- intencyjnych.
—————————————————
WSSE Szczecin i PSSE woj.
zachodniopomorskiego

Przeprowadzono 102 działania, w tym 45 narady, 7 szkoleń i
wystosowano 50 listów informacyjno- intencyjnych. Łącznie dla
1158 odbiorców.

Ogół społeczeństwa: 4/4
Pracownicy ochrony zdrowia: 212/223
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych : 169/169
Przeprowadzono łączne 45 narad z pracownikami ochrony
Pracownicy administracji rządowej i
zdrowia, administracji rządowej i samorządowej, pracownikami
samorządowej : 91/93
oświaty, pracownikami zakładów karnych.
Pracownicy służb mundurowych: /21
W naradach łącznie brało udział 110 osób. (PSSE: Choszczno,
Pracownicy Mediów: 44/48
Gryfice, Myśliborzu, Pyrzyce, Police, Szczecinek, Świdwin,
Pracownicy oświaty: 396/548
Szczecin, Świnoujście, Wałcz).
Pielęgniarki medycyny szkolnej :
10/10
Rozesłano 50 listów intencyjno- informacyjnych do 875 odbiorców, Pracownicy zakładu karnego: 4/4
w tym placówek szkolno- wychowawczych,
Pracownicy PIS: 5/5
ZOZ-ów, NZOZ-ów, gabinetów i poradni ginekologicznych.
Uczniowie szkół podstawowych :
Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin. (Białogard,
33/33
Choszczno, Drawsko Pomorskie, Gryfice, Kamień Pomorski,
Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Myślibórz, Pyrzyce, Police, Stargard,
Sławno, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Wałcz)
Przeprowadzono 7 szkoleń dla pracowników oświaty, pielęgniarek
medycyny szkolnej, pracowników ochrony zdrowia, służb
mundurowych z zakresu profilaktyki HIV zarówno w działaniach
edukacyjnych oraz wynikających z ryzyka zawodowego. Łącznie
w szkoleniach uczestniczyło 173 osób (PSSE: Myślibórz, Sławno,
Szczecin, Szczecinek, Wałcz).
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liczba podjętych działań/inicjatyw:
102
liczba podmiotów podejmujących
działania: 21
liczba odbiorców: 1158

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych, takich jak: wykłady,
warsztaty edukacyjne, prelekcje,
pogadanki, instruktaże, rozmowy
indywidualne, organizacja i
prowadzenie konkursów, olimpiad
wiedzy, quizów, projekcje spotów i
filmów oraz imprezy prozdrowotne
—————————————————
WSSE Szczecin i PSSE woj.
zachodnipomorskiego

W ramach działań edukacyjno- informacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/ AIDS zrealizowano 325 działania dla 10 651
odbiorców, oto następujące działania:

osoby pozbawione wolności: 35/35
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /1
pracownicy ochrony zdrowia: 10/2
Prowadzono 9 wykładów m.in. dla młodzieży szkól gimnazjalnych pracownicy oświaty: 537/402
i ponadgimnazjalnych. Łącznie w spotkaniach udział wzięło 271
Kobiety w ciąży i planujące ciążę:
osób (PSSE: Stargard, Szczecin)
160/132
Rodzice: 160/177
Zorganizowano 29 konkursy/ quizy/ olimpiady wiedzy oraz
Promotorzy zdrowia : 26/26
konkursy plastyczne na temat wiedzy o AIDS dla szkół
Ogół społeczeństwa : 2345/2299
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestników imprez dla
Osoby dorosłe : 98/98
1062 osób (PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko pomorskie,
Uczniowie szkół podstawowych :
Gryfice, Kamień Pomorski, Koszalin, Łobez, Myślibórz, Pyrzyce,
100/36
Police, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Wałcz).
Osoby dorosłe leczące się z
uzależnienia : 90/96
Zorganizowano 19 warsztatów i 9 prezentacji multimedialnych
Uczniowie szkół gimnazjalnych i
zajęciowych dla 895 osób (PSSE: Kamień Pomorsk, Pyrzyce,
ponadgimnazjalnych : 2936/3247
Stargard, Szczecin).
Młodzież poniżej 15 r.ż. : 370/441
Pracownicy medyczni i socjalni : 3/3
Przeprowadzono 56 prelekcji oraz 2 pogadanki nt. profilaktyki HIV/ Uczniowie szkół policealnych : 50/91
AIDS dla 4501 osób (PSSE: Białogard, Gryfice, Goleniów,
Młodzież Powyżej 15r.z.: 3013/3565
Koszalin, Łobez, Police, Myślibórz, Szczecinek). Podczas prelekcji
zapoznano słuchaczy z rodzajami zachowań ryzykownych, które
mogą być przyczyną zakażeń wirusem HIV, a także promowano
testowanie wśród ludzi młodych oraz kobiet w ciąży.
Przeprowadzono 2 przeglądy projekcji filmów o tematyce
przeciwdziałaniu zakażenia HIV i zapobiegania AIDS dla 1205
osób ( PSSE: Świnoujście, Świdwin). PSSE Świdwin nawiązało
współpracę z Kierownictwem kina Goplana, które nieodpłatnie
emitowała spot KC ds. HIV. PSSE w Świnoujściu w ramach
kontynuacji współpracy transgranicznej zorganizowała przegląd
dni filmowych dla uczniów strony niemieckiej oraz polskiej.
Przeprowadzono 185 instruktarzy, dla 188 osób (PSSE:
Myślibórz, Szczecin, Szczecinek).
Zorganizowano 3 wystawy wizualne, których odbiorcami było
łącznie 1260 osób. Wystawy organizowane były w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS oraz jako wystawy prac
konkursowych (PSSE: Kamień Pomorski, Sławno, Szczecinek)
Zorganizowano 1 imprezę prozdrowotną dla 473 osób, która
zorganizowana była w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS
oraz podsumowania konkursu plastycznego i wręczenia nagród
dla laureatów (PSSE: Szczecinek).
Przy okazji imprez lokalnych oraz na potrzeby partnerów

STRONA 111 z 262

liczba odbiorców projektu: 10651

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 33,94
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 200,00
Starostwo Powiatowe:
1250,00
Urząd Miasta: 1538,00
Urząd Gminy: 2386,00

zorganizowano łącznie 8 stoisk edukacyjno- informacyjnych oraz
1 punkt informacyjny, których odbiorcami było 696 osób (PSSE:
Białogard, Choszczno, Koszalin, Myślibórz, Sławno, Stargard,
Świnoujście). Prowadzenie stoisk połączone było z dystrybucją
materiałów oraz rozmowami indywidualnymi m. in. dla kobiet w
ciąży i ich partnerów.
Dodatkowymi działaniami informacyjno- edukacyjnymi było
przeprowadzenie w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS
przez PSSE w Kamieniu Pomorskim przez uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych happeningu pod tytułem
,,HIVokryzja- nie bój się, ale bądź ostrożny;, w którym udział
wzięło łącznie 100 uczniów.
Razem:
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33,94

Data wygenerowania: 2017-05-11

WSSE Warszawa
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych, dotyczących kampanii
edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS
—————————————————
38 PSSE i WSSE Warszawa

Dystrybucja materiałów do instytucji objętych oddziaływaniem
PSSE, pozyskanych z: 1) KC ds. AIDS (Plakat "Coś was łączy?
Zrób test na HIV", kolorowanka "Zawsze razem", Broszura
"HIV/AIDS o co kaman?", zakładka z magnesem, plakat i ulotka
poekspozycyjne, kalendarz trójdzielny, materiały dot. zakażeń
przenoszonych drogą płciową - 10 000 szt) 2) Fundacji Studio
Psychologii Zdrowia (materiały kampanijne "Hivokryzja. Coś was
łączy?"-ok. 4000 szt), 3) Urzędu Wojewódzkiego (materiał
informacyjny skierowany do seniorów ok. 14 000 szt.). Liczba
zadań: 269.

ogół społeczeństwa: /2955
pracownicy ochrony zdrowia:
1167/8076
pracownicy oświaty: 813/132
kobiety w wieku reprodukcyjnym:
3220/
młodzież poniżej 15 lat: 3950/1089
młodzież powyżej 15 lat: 5745/812
rodzice: 70/
osoby 50+: /605

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 39

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja związana z działaniami kam
panijnymi
—————————————————
7 PSSE oraz 65 placówek szkolnowychowawczych i 8 podmiotów
leczniczych, objętych oddziaływaniem
8 PSSE

Pogadanki, prelekcje, i in., prowadzone przez specjalistów oświaty
zdrowotnej PSSE w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z okazji obchodów 1 grudnia, a także
edukacja pacjentów i ich rodzin w podmiotach leczniczych przez
koordynatorów promocji zdrowia. Liczba zadań: 197.

rodzice: 100/371
młodzież poniżej 15 lat: 1370/5492
młodzież powyżej 15 lat: 2650/2173
pracownicy oświaty: 100/103
pacjenci i ich rodziny: /512

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 80

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Ekspozycje wizualne dotyczące
bieżących kampanii edukacyjnych o
tematyce HIV/AIDS
—————————————————
11 PSSE i WSSE Warszawa oraz 48
placówek szkol-wych, 10 podmiotów
leczniczych objętych oddziaływaniem
5 PSSE

Formy wizualne, mające na celu wzmocnienie przekazu
merytorycznego kampanii, w tym: eksponowanie tematycznych
plakatów, konkursowych prac plastycznych, informatorów w
siedzibie PSSE, placówkach szkolno-wychowawczych i
podmiotach leczniczych, siedzibach władz lokalnych, punkcie
honorowego dawcy krwi, przystankach komunikacji miejskiej .
Liczba zadań: 126.

ogół społeczeństwa: /13829
liczba podmiotów realizujących
pracownicy ochrony zdrowia: 19/
zadanie: 69
młodzież poniżej 15 lat: 1880/4351
kobiety w wieku reprodukcyjnym: /100
rodzice: /342
młodzież powyżej 15 lat: 2490/3512
pacjenci i ich rodziny: /1151
pracownicy oświaty: /361

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Emisje filmów i spotów edukacyjnych Emisje w placówkach szkolno-wychowawczych. Liczba zadań: 26.
—————————————————
2 PSSE oraz 16 placówek szkolnowychowawczych, objętych
oddziaływaniem 5 PSSE

ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty: 50/28
młodzież poniżej 15 r.ż.: /656
młodzież powyżej 15 r.ż.: /846

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 18

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

280

Konkursy dla młodzieży
—————————————————
5 PSSE oraz 51 placówek szkolnowychowawczych, objętych
oddziaływaniem 13 PSSE

rodzice: 300/
młodzież poniżej 15 lat: 470/2222
młodzież powyżej 15 lat: 780/1075
pracownicy oświaty: 50/31

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 56

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 1000,00
Sponsor prywatny: 0,00

Konkursy: plastyczne, na zakładkę do książki, wiedzy, na
prezentację multimedialną, organizowane przez specjalistów
oświaty zdrowotnej PSSE oraz realizatorów szkolnych we
współpracy z lokalnymi władzami. Liczba zadań: 54.
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Listy intencyjne dotyczące bieżących
kampanii
—————————————————
14 PSSE

Pisma intencyjne do instytucji/partnerów lokalnych (placówki
szkolno-wychowawcze, podmioty lecznicze, urzędy, biblioteki,
domy kultury, etc) z prośbą o współpracę przy propagowaniu idei
kampanii "Coś was łączy? Zrób test na HIV", "Jeden test, dwa
życia", "Zachowaj spokój i przetestuj się na STD" oraz
Światowego Dnia AIDS. Liczba zadań: 22.

282

Msza święta
Msza w intencji zakażonych HIV, chorych na AIDS i ich rodzin
————————————————— oraz osób niosących pomoc. Liczba zadań: 1
Parafia Klasztor w Sierpcu przy
współpracy 1 PSSE - w Sierpcu

283

Narady dotyczące kampanii
—————————————————
9 PSSE i 2 podmioty lecznicze objęte
oddziaływaniem PSSE

284

Popularyzacja informacji o tematyce
HIV/AIDS w lokalnych mediach
—————————————————
12 PSSE oraz dwie placówki szkolnowychowawcze, objęte
oddziaływaniem 2 PSSE

285

Poradnictwo
Poradnictwo indywidualne i merytoryczne. Liczba zadań: 4945
—————————————————
7 PSSE oraz 49 placówek szkolnowych., 21 podmiotów leczniczych i 1
Poradnia Psychol.-Pedag., objęte
oddziaływaniem 11 PSSE

286

Stoiska informacyjno-edukacyjne,
związane z kampaniami.
—————————————————
13 PSSE i 1 podmiot leczniczy, objęty
oddziaływaniem PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 706/223 liczba kampanii: 4
media: /4
liczba podmiotów realizujących
pracownicy oświaty: 693/374
zadanie: 14

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Spotkania mające na celu omówienie działań związanych z
pracownicy ochrony zdrowia: 40/58
profilaktyką HIV z przedstawicielami placówek objętych
pracownicy oświaty: 25/101
oddziaływaniem (dot. spotkań z młodzieżą i nauczycielami z okazji władze lokalne: 30/
obchodów 1.12.; pozyskania partnerów w realizacji zadań z
Krajowego Programu, etc). Liczba zadań: 30.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Upowszechnianie przekazu, który niesie za sobą Światowy Dzień ogół społeczeństwa
AIDS i hasło kampania "Coś was łączy? Zrób test na HIV" do
mediów, które przyczynią się do pojawienia się artykułów, audycji,
udzielenie wywiadu w TV i radio, informacje w radiowęźle
szkolnym (m.in. biuletyn okręgowy Izby Pielęgniarek i Położnych
w Radomiu Wokół czepka, portale: Wirtualny Garwolin,
podlasie24.pl, www.lelewelzelechow.net/, Gazeta Wyborcza
Płock, Kurier Żuromiński, Życie Żyrardowa, Głos Żyrardowa i
okolic, Tygodnik Żyrardowski). Współpraca ma charakter
nieodpłatny. Liczba odbiorców trudna do określenia. Liczba
zadań: 21.

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

osoby 50+: /114
młodzież poniżej 15 r.ż.: /239
młodzież powyżej 15 r.ż.: /463
pracownicy oświaty: /149
pacjenci i ich rodziny: /3960
pracownicy ochrony zdrowia: /58

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 78

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa: /7978
osoby pow. 50 rż.: 300/
pracownicy oświaty: 50/10
pracownicy ochrony zdrowia: /10
rodzice: /20
młodzież poniżej 15 r.ż.: /1135
młodzież powyżej 15 r.ż.: /2515

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Organizacja stoisk ma na celu wzmocnienie przekazu kampanii
dot. HIV/AIDS oraz wzrost poziomu wiedzy. Organizowane są w
siedzibach PSSE, w bibliotekach miejskich, sklepie Netto,
podmiotach medycznych, na imprezach masowych. Liczba zadań:
45.

ogół społeczeństwa: 300/150

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Apele szkolne
Apele szkolne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS, organizowane z
————————————————— okazji Światowego Dnia AIDS. Liczba zadań: 19.
16 placówek szkolnowychowawczych, objętych
oddziaływaniem 9 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1900/661
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2400/1033
pracownicy oświaty: /8

liczba szkoleń/działań: 19
liczba odbiorców: 1702
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

288

Edukacja z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS, ukierunkowana na grupy d
ocelowe
—————————————————
8 PSSE oraz 102 placówki szkolnowychowawcze, jeden podmiot
leczniczy, jeden OHP i jeden DPS,
objęte oddziaływaniem 9 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /6201
młodzież powyżej 15 r.ż.: /5818
osoby powyżej 50 r.ż.: /30
pracownicy oświaty: /115
rodzice: /286

liczba szkoleń/działań: 276
liczba odbiorców: 12450
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 113

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 200,00

289

Gazetki szkolne
Opracowywanie i ekspozycja gazetek szkolnych, związanych
————————————————— tematycznie z profilaktyką HIV/AIDS i 1.XII. Liczba zadań: 14
10 placówek szkolnowychowawczcych, objętych
oddziaływaniem 5 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1649
młodzież powyżej 15 r.ż.: /651
pracownicy oświaty: /35
rodzice: /272

liczba szkoleń/działań: 14
liczba odbiorców: 2607
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Imprezy prozdrowotne
Wydarzenia organizowane przez placówki szkolno-wychowawcze. młodzież poniżej 15 r.ż.: /129
————————————————— Liczba zadań: 7
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1508
7 placówek szkolno-wychowawczych,
objętych oddziaływaniem 3 PSSE

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 1637
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Koncert rockowy
Cykliczny koncert rockowy "Młodość wolna od narkotyków", w
————————————————— trakcie którego dystrybuowane są materiały informacyjnoUrząd Miasta i Gminy Konstancinedukacyjne, dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Liczba zadań: 1.
Jeziorna, Centrum Kultury w
Konstancinie-Jeziorna oraz wsparcie
merytoryczne PSSE w Piasecznie

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Edukacja z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, mająca na celu
zwiększenie świadomości dotyczącej podejmowanych zachowań,
kierowana do młodzieży, pracowników oświaty oraz seniorów.
Prowadzona przez specjalistów oświaty zdrowotnej PSSE oraz
realizatorów szkolnych. Liczba zadań: 276.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /300

STRONA 116 z 262

292

Olimpiada promocji zdrowego stylu ży Działanie mające na celu: wykształcenie wśród młodzieży szkolnej młodzież poniżej 15 r.ż.: 49/43
cia
potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności młodzież powyżej 15 r.ż.: 57/43
————————————————— niezbędnych do ochrony zdrowia. Liczba zadań: 6.
pracownicy oświaty: /30
6 PSSE wspierające głównych
organizatorów: 36 placóweki szkolnowychowawczych oraz 6 ZR PCK.

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 116
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 48

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 1300,00
Urząd Miasta: 0,00
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Powiatowy Przegląd Sztuk Teatralnyc Corocznie organizowany Przegląd Sztuk Teatralnych. Adresatami
h
Przeglądu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W
Przeglądzie uczestniczył Zespół Szkół Nr 1 w Żelechowie.
————————————————— Prezentacja spektaklu odbyła się Miejsko Gminnym Ośrodku
1 PSSE - w Garwolinie
Kultury w Żelechowie, a odbiorcami byli uczniowie wielu klas tej
szkoły. Liczba zadań: 1.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/100
pracownicy oświaty: 25/

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 100
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 200,00

294

Szkolenia dla młodzieży.
Szkolenia mające na celu m.in.wzrost poziomu wiedzy na temat
————————————————— HIV/AIDS oraz zmianę postaw, ze szczególnym uwzględnieniem
5 placówek szkolno-wychowawczych, odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Liczba zadań: 4.
objętych oddziaływaniem 2 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /42
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/645
pracownicy oświaty: 20/20

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 707
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Starostwo Powiatowe:
1000,00

295

Warsztaty "Porozmawiajmy o AIDS"
Warsztaty skierowane do młodzieży ze szkół: gimnazjalnych, LO,
————————————————— techników, organizowane we współpracy z Polskim
1 PSSE - w Ostrowi Mazowieckiej
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej. Liczba zadań: 12.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /40
młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/268

liczba szkoleń/działań: 12
liczba odbiorców: 308
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Aktualizacja strony internetowej/FB o Liczba odbiorców trudna do określenia.Liczba zadań: 40
treści dotyczące profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
18 PSSE oraz WSSE Warszawa

ogół społeczeństwa

statystyki odwiedzin stron
internetowych: -

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

297

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych "pozakampanijnych"
—————————————————
38 PSSE i WSSE Warszawa

młodzież poniżej 15 r.ż.: 330/5106
statystyki odwiedzin stron
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3750/6019
internetowych: ogół społeczeństwa: /8834
osoby powyżej 50 r.ż.: 300/
pracownicy ochrony zdrowia: 167/155
pracownicy oświaty: 225/227
kobiety w wieku reprodukcyjnym: /320

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Ekspozycje wizualne dot. tematyki HI Ekspozycje w zakresie profilaktyki HIV/AIDS upubliczniane w
V/AIDS
podmiotach leczniczych, PKP Siedlce, siedzibach PSSE,
————————————————— placówkach szkolnych, UMiG. Liczba zadań: 23.
8 PSSE oraz 9 placówek szkolnowychowawczych, objętych
oddziaływaniem 1 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /922
młodzież powyżej 15 r.ż.: /988
ogół społeczeństwa: /6498
pracownicy oświaty: 20/100

liczba odbiorców: 8508

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Listy intencyjne dotyczące współpracy Zaproszenie do działań w ramach edukacji w obszarze profilaktyki
w obszarze profilaktyki HIV
HIV do placówek szkolno-wychowawczych. Liczba zadań: 19.
—————————————————
8 PSSE

media: /3
władze lokalne: /10
pracownicy ochrony zdrowia: /21
pracownicy oświaty: 101/150

liczba odbiorców: 184

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

300

Stoiska informacyjno-edukacyjne
Punkty informacyjne, połączone z poradnictwem, dystrybucją
————————————————— materiałów dot. profilaktyki HIV/AIDS, organizowane podczas
5 PSSE oraz jedna placówka szkolno- zawodów sportowych, festynów. Liczba zadań: 20
wychowawcza, objęta
oddziaływaniem 1 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /230
młodzież powyżej 15 r.ż.: /670
ogół społeczeństwa: /1914
pracownicy oświaty: /30

liczba odbiorców: 2844

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

301

Telefon Informacyjny z okazji
Telefon Informacyjny z okazji Światowego Dnia AIDS - inicjatywa ogół społeczeństwa: /4
Światowego Dnia AIDS
coroczna, mająca zachęcić lokalną społeczność do kontaktowania
————————————————— się ze specjalistami.
1 PSSE - w Siedlcach

liczba odbiorców: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

302

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Konferencja naukowo-szkoleniowa, zorganizowana we
————————————————— współpracy z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym. Liczba
1 PSSE - w Radomiu
zadań: 1.

liczba odbiorców: 116

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie
HIV/AIDS, kierowana do odbiorców edukacji, pacjentów i
pacjentek podmiotów leczniczych oraz uczestników imprez
masowych. Liczba zadań: 802.

lekarze, pielęgniarki, położne,
ratownicy medyczni: /116

STRONA 118 z 262

303

Ekspozycje wizualne informujące o
Punktach Konsultacyjno-Diagnostyczn
ych
—————————————————
13 PSSE

Promocja Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych
ogół społeczeństwa: /3775
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
poprzez ekspozycje wizualne i tablice informacyjne w siedzibach
PSSE. Liczba zadań: 19.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

304

Promocja Punktów KonsultacyjnoPromocja Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, aktualizacja
Diagnostycznych na stronach
lokalizacji PKD. Liczba odbiorców trudna do określenia. Liczba
internetowych Inspekcji Sanitarnej.
zadań: 12
—————————————————
11 PSSE oraz WSSE Warszawa

ogół społeczeństwa

liczba podjętych działań/inicjatyw:
12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

305

Poradnictwo metodyczne
Poradnictwo metodyczne dla koordynatorów/realizatorów
————————————————— programów profilaktycznych ze szkół gimnazjalnych i
1 PSSE - w Radomiu
ponadgimnazjalnych, którzy nie wzięli udziału w szkoleniu im
dedykowanym. Liczba zadań: 25

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: /61

liczba podjętych działań/inicjatyw:
25
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

306

Szkolenia dla szkolnych
Szkolenie dla koordynatorów/realizatorów programów
koordynatorów lub realizatorów progra profilaktycznych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
mów
Liczba zadań: 1.

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 30/15

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
1 PSSE - w Radomiu
307

Edukacja w zakresie profilaktyki HIV/A Edukacja dzieci i młodzieży i in., realizowana przez placówki
IDS
objęte oddziaływaniem PSSE. Liczba zadań: 511.
—————————————————
115 placówek szkolnowychowawczych, objętych
oddziaływaniem 9 PSSE oraz 2 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /6020
młodzież powyżej 15 r.ż.: /10141
osoby powyżej 50 r.ż.: /282
pracownicy oświaty: /129
rodzice: /2809

liczba podmiotów podejmujących
działania: 117
liczba odbiorców: 19381
liczba podjętych działań/inicjatyw:
511

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

308

Ekspozycje wizualne w szkołach
Ekspozycje wizualne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS,
————————————————— organizowane w 29 szkołach i 1 podmiocie leczniczym. Liczba
29 placówek szkolno-wychowawczych zadań: 55.
i jeden podmiot leczniczy, objęty
oddziaływaniem 4 PSSE.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /2231
młodzież powyżej 15 r.ż.: /8269
pacjenci i ich rodziny: /930
pracownicy oświaty: /94
rodzice: /2158

liczba podjętych działań/inicjatyw:
55
liczba podmiotów podejmujących
działania: 30
liczba odbiorców: 13682

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

309

Poradnictwo skierowane do
Poradnictwo udzielane młodzieży, pacjentom i osobom 50+.
indywidualnego odbiorcy
Liczba zadań: 906.
—————————————————
2 podmioty lecznicze i 19 placówek
szkolno-wychowawczych, objętych
oddziaływaniem 7 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /116
młodzież powyżej 15 r.ż.: /241
osoby powyżej 50 r.ż.: /14
pacjenci i ich rodziny: /580

liczba podjętych działań/inicjatyw:
906
liczba podmiotów podejmujących
działania: 21
liczba odbiorców: 951

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Wizyta w Regionalnym Centrum
Lekcja poglądowa, dotycząca krwiodawstwa. Akcja krwiodawstwa. młodzież powyżej 15 r.ż.: /107
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa /
Liczba zadań: 2
Akcja krwiodawstwa
—————————————————
2 placówki szkolno-wychowawcze,
objęte oddziaływaniem jednego PSSE

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 2
liczba odbiorców: 107

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

311

Wstążeczki - symbolem wsparcia
Wstążeczki, umieszczone na drzwiach sal lekcyjnych.
—————————————————
1 placówka szkolno-wychowawcza,
objęta oddziaływaniem jednego PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: /260

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba odbiorców: 260

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

312

Dystrybucja materiałów informacyjno- Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (ochrona
edukacyjnych w zakładach karnych,
zdrowia - kadra, więźniowie i służby mundurowe). Liczba zadań:
komendzie policji i podmiotach lecznic 15.
zych
—————————————————
5 PSSE

osoby pozbawione wolności: /199
pracownicy ochrony zdrowia: /924
służby mundurowe: /60

liczba odbiorców projektu: 1183

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

313

Edukacja (prelekcje) dla pracowników Prelekcje nt. ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą
ochrony zdrowia i więźniów
krwi i profilaktyki HIV. Liczba zadań: 3.
—————————————————
2 PSSE

osoby pozbawione wolności: 55/20
pracownicy socjalni: 20/
służby mundurowe: 5/

liczba zrealizowanych projektów:
3
liczba odbiorców projektu: 47

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

314

Ekspozycja wizualna dla społeczności Ekspozycja wizualna w Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz w
więźniów i pracowników ochrony zdro NZOZ MEDICA pt "AIDS - wiedza ratuje życie". Liczba zadań: 2
wia
—————————————————
1 PSSE - w Siedlcach

osoby pozbawione wolności: /700
pracownicy ochrony zdrowia: /150

liczba zrealizowanych projektów:
2
liczba odbiorców projektu: 850

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

315

Narady dotyczące działań
Narady z pracownikami ochrony zdrowia, koordynatorami
————————————————— szkolnych programów i pedagogami szkolnymi nt. profilaktyki
2 PSSE
poekspozycyjnej, organizacji zadań związanych z 1 grudnia i
zajęć edukacyjnych dla młodzieży w szkołach , wolontariatu ,
apelu szkolnego, pedagogizacji rodziców, itd. Liczba zadań: 7

pracownicy mediów: /1
pracownicy ochrony zdrowia: /7
pracownicy oświaty: /2

liczba zrealizowanych projektów:
7
liczba odbiorców projektu: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

316

Szkolenia dla służb mundurowych
Szkolenie dla policjantów z Sekcji WKKWP z/s w Radomiu. Liczba służby mundurowe: /19
————————————————— zadań: 1.
1 PSSE

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

317

Kontrola problemowa w PSSE na
Kontrola problemowa w PSSE Ciechanów, odnosząca się do
terenie woj. mazowieckiego
działań dotyczących profilaktyki HIV/AIDS. Liczba zadań: 1
—————————————————
WSSE Warszawa

realizatorzy Programu: /2
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

318

Prace merytoryczne nad ulotką
skierowaną do turystów w Zespole ds.
realizacji Krajowego Programu
—————————————————
WSSE Warszawa

Prace merytoryczne nad ulotką skierowaną do turystów pt.:
"Przekraczając granice pamiętaj, HIV nie zna granic" w Zespole
ds. realizacji Krajowego Programu: przygotowanie treści ulotki,
udział w pracach podzespołu (2 spotkania).

319

Udział w spotkaniach Zespołu ds.
Udział w pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
realizacji Krajowego Programu w woj. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w woj.
mazowieckim
mazowieckim. Liczba zadań: 4.
—————————————————
WSSE Warszawa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
przedstawiciele WSSE : /2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

320

Lokalne działania w ramach kampanii Lokalne działania w ramach kampanii społecznej "CCoś was łączy
społecznej.
zrób test na HIV", promowanie punktów oferujących profesjonalne
————————————————— poradnictwo okołotestowe i badania w kierunku HIV.
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: /4000
liczba kampanii: 1
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 27
hetero-, homo- i biseksualne):
200/200
pracownicy mediów: 10/10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

321

Przeprowadzenie akcji informacyjno - Przeprowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych dla lokalnej
edukacyjnych.
społeczności m.in. "Tramwaj zwany pożądaniem" oraz w ramach
————————————————— obchodów Światowego Dnia AIDS.
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: /955
młodzież akademicka iszkół
ponadgimnazjalnych: 3000/3000

liczba programów oraz inicjatyw:
49
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

322

Organizowanie i współorganizacja
12 lokalnych imprez środowiskowych.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 4000/4561
społeczność lokalna

liczba szkoleń/działań: 12
liczba odbiorców: 5561
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

323

Przygotowanie i przeprowadzenie 28 Opracowanie regulaminów konkursowych oraz przygotowanie i
konkursów: wiedzy, plastycznych,
przeprowadzenie 28 konkursów: wiedzy, plastycznych,
teatralnych, quizów.
teatralnych, quizów.
—————————————————
16 PSSE woj. dolnośląskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/524
młodzież powyżej 15 r.ż.: 350/806

liczba szkoleń/działań: 28
liczba odbiorców: 1330
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
6200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
inne: 1100,00
Starostwo Powiatowe:
3000,00
Urząd Miasta: 1500,00
Urząd Gminy: 600,00

324

Realizacja programu edukacyjnego
Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach XXIV edycji lokalnego młodzież poniżej 15 r.ż.: /300
"Promocja Zdrowia w Sztuce
programu edukacyjnego "Promocja Zdrowia w Sztuce teatralnej
młodzież powyżej 15 r.ż.: /99
teatralnej Dziecięcej i Młodzieżowej - Dziecięcej i Młodzieżowej - Wybieram Zdrowie".
Wybieram Zdrowie".
—————————————————
PSSE Wałbrzych

liczba odbiorców: 399
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Organizowanie i współorganizacja 12 lokalnych imprez
środowiskowych ze szczególnym wskazaniem na obchody
Światowego Dnia AIDS i kampanii "Coś was łączy zrób test na
HIV".
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Realizacja programu edukacyjnego
Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach XX edycji lokalnego
"Razem przeciw zagrożeniom".
programu edukacyjnego "Razem przeciw zagrożeniom".
—————————————————
PSSE Wałbrzych

młodzież poniżej 15 r.ż.: 180/200
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/250

liczba odbiorców: 450
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

326

Organizacja i przeprowadzenie 34 szk Organizacja i przeprowadzanie 34 szkoleń z zakresu HIV/AIDS
oleń.
dla różnych grup docelowych.
—————————————————
12 PSSE woj. dolnośląskiego

osadzeni w zakladach karnych,
młodzież szkół ponadgimnazjalnych:
700/724

liczba instytucji realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 0,00

327

Zorganizowano 10 szkoleń metodami
aktywnymi.
—————————————————
PSSEWałbrzych, PSSE we Wrocławiu

Zorganizowano 10 szkoleń metodami aktywnymi z
uwzględnieniem edukacji w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem HIV.

służby mundurowe: 20/20
młodzież sz powyżej 15 r.ż.: 200/195

liczba szkoleń: 10
liczba odbiorców: 215

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

328

Edukacja w mediach.
—————————————————
PSSE Dzierżoniów, PSSE Jelenia
Góra, PSSE Wrocław

Emitowano cyklicznie w lokalnej TV Dami zrealizowanego 20
minutowego filmu dotyczącego anonimowego testowania "Nie daj
szansy AIDS, zrób test na HIV" oraz udzielenie wywiadu
telewizyjnego i 2 wywiadów radiowych dotyczących problematyki
HIV/AIDS (Polskie Radio Wrocław, TV Dami, Radio ZET-Gold w
Dzierżoniowie, Muzyczne Radio w Jeleniej Górze).

ogół społeczeństwa: /55000

liczba odbiorców: 55000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

329

Zorganizowanie 61 punktów informac Zorganizowanie 61 punktów informacyjno-edukacyjnych podczas
yjno-edukacyjnych.
różnorodnych imprez lokalnych, na terenie wyższych uczelni i
————————————————— innych lokali użyteczności publicznej.
WSSE i 26 PSSE woj. dolnośląskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/3324
ogół społeczeństwa: /5000

liczba odbiorców: 9324
liczba konsultacji: 9324

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

330

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 10000/11594

liczba tytułów: 10
nakład: 11594

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS m.in.: broszury i ulotki
"HIV/AIDS o co kaman", "Kiedy proponować test na HIV", Co
warto wiedzieć o HIV/AIDS", "HIV/AIDS lekarze rodzinni",
"Oddając krew odpowiedzialnie" materiały kampanijne "Coś was
łączy zrób test na HIV", dotyczące akcji profilaktycznej z okazji
Walentynek "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test"
do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, placówek:
oświatowo wychowawczych, ochrony zdrowia na terenie woj.
dolnośląskiego.
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Działania mające na celu promocję
punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Popularyzacja testowania w kierunku HIV na stronach
internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa
dolnośląskiego oraz wśród osób dorosłych podczas imprez
środowiskowych, w punktach informacyjno - edukacyjnych,
podczas szkoleń dla różnych grup odbiorców.

ogół społeczeństwa: /20000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców 20 000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

332

Poradnictwo metodyczne i merytorycz
ne.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego przez autorzy i realizatorzy programów
koordynatora wojewódzkiego z Wojewódzkiej Stacji Sanitarnoedukacyjno-profilaktycznych: 40/40
Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz koordynatorów
powiatowych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
woj. dolnośląskiego w zakresie realizacji programu.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
40
liczba podmiotów podejmujących
działania: 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Współorganizacja olimpiady wiedzy o Współorganizacja olimpiady wiedzy o HIV/AIDS dla młodzieży z
HIV/AIDS dla Ośrodków Szkolno-Wyc Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
howawczych.

młodzież z Ośrodków SzkolnoWychowawczych: 50/50
nauczyciele: /15

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne

uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 3000/13905

liczba podjętych działań/inicjatyw:
386
liczba podmiotów podejmujących
działania: 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

6 200,00

—————————————————
PSSE Wrocław
334

Zorganizowanie i przeprowadzenie
Organizacja i przeprowadzenie 386 prelekcji, pogadanek wśród
386 prelekcji, pogadanek wśród
różnych grup docelowych: młodzieży akademickiej, szkół
różnych grup docelowych.
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
"Bezpieczna i przyjazna szkoła" ocena szkół i placówek systemu
oświaty realizujących politykę ochrony
dzieci przed agresją i przemocą.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji Narodowej we
współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach zadania publicznego dla nauczycieli prowadzono
nauczyciele, inni pracownicy szkoły,
szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych:
uczniowie i ich rodzice
Szkolenia "startowe" służyły wyposażeniu uczestników w wiedzę z
zakresu tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony
dzieci przed krzywdzeniem w placówce. W ramach zadania
publicznego, zgodnie z harmonogramem zorganizowano 50 grup
8-godzinnych szkoleń (w sumie 400 godz.)
Szkolenia "problemowe" służyły identyfikacji czynników i
symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowania interwencji w
przypadku krzywdzenia dzieci, w tym wykorzystywania
seksualnego dzieci - przygotowanie do przeprowadzenia zajęć
edukacyjnych dla dzieci (przedszkole, szkoła podstawowa,
gimnazjum). Przy planowaniu tematów konkretnych szkoleń w
poszczególnych województwach wzięto pod uwagę wyniki
badania sondażowego oraz badania potrzeb przeprowadzonego
wśród pracowników placówek oświatowych w 2014 r.
Zorganizowano wszystkie zaplanowane szkolenia (1120 godz.), w
podziale na 8-godzinne moduły (140 szkoleń). Wszystkie
szkolenia były dla uczestników bezpłatne, cieszyły się dużym
zainteresowaniem oraz spotkały się z pozytywną oceną
uczestników. Uczestnicy szczególnie zwracali uwagę na wysoki
poziom prowadzonych szkoleń (ogólna ocena uczestników przy
stwierdzeniu Podczas szkolenia zdobyłam/em nową wiedzę
wynosi 4,66/5), ciekawe programy i formę szkoleń (ogólna ocena
uczestników przy stwierdzeniach Szkolenie prowadzone było w
ciekawy sposób oraz Nabyta wiedza będzie przydatna w mojej
praktyce zawodowej wynoszą odpowiednio: 4,75/5 oraz 4,78/5,
materiały edukacyjne oraz kompetencje i zaangażowanie osób
prowadzących - ogólna ocena pracy trenerów podczas szkoleń
wynosi 4,88/5.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkoleń: 190
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
osób przeszkolonych: 3271

Planowana kwota:
631124,00
Wydatkowana kwota:
554226,15
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Podejmowanie działań wspierających
szkoły i placówki systemu oświaty w
realizacji zadań wychowawczych i
profilaktycznych w ramach rządowego
programu na lata 2014-2016
"Bezpieczna i przyjazna szkoła". Na
poziomie centralnym i wojewódzkim
realizowane są zadania publiczne,
których celem jest kształtowanie
zdrowego stylu życia młodzieży.

W ramach realizacji zadania Ośrodek Rozwoju Edukacji - Wydział osoby przed inicjacją seksualną
Wychowania i Profilaktyki zorganizował 8 regionalnych
konferencji, w których wzięło udział 1749 osób. Celem konferencji
było zwrócenie uwagi uczestników na wzmacnianie
wychowawczej funkcji szkoły w aspekcie integralnego rozwoju i
wychowania, a także przekazanie wiedzy, wniosków i
rekomendacji do prowadzenia działań profilaktycznych.
Zakładano także osiągnięcie celów szczegółowych:
1. kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska
szkoły i placówki
2. zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i
————————————————— młodzieży;
Ministerstwo Edukacji
3. promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
Narodowej/Ośrodek Rozwoju Edukacji W programie każdej regionalnej konferencji zawarte zostały
wykłady plenarne oraz 4 sesje tematyczne:
&#8226; I sesja pn. Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły.
Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego
i wartościowego życia.
&#8226; II sesja pn. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego
w szkołach.
&#8226; III sesja pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność
wychowawcza, edukacyjna, informacyjna
i profilaktyczna w szkole.
&#8226; IV sesja pn. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym
cyberprzemocy.
Podczas każdej 1,5 godzinnej sesji tematycznej zaproszeni
wykładowcy - pracownicy naukowi oraz specjaliści, zajmujący się
tematyką wychowania i/lub profilaktyki zachowań problemowych
dzieci i młodzieży, omawiali ważne dla przedstawicieli szkół i
placówek oświatowych kierunki działań wychowawczoprofilaktycznych i prezentowali praktyczne rozwiązania.
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liczba kampanii: 8
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
osób biorących udział: 1749

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
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Prowadzenie przez specjalistów
ogólnopolskiej infolinii interwencyjnoinformacyjnej dla uczniów, w tym ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, ich rodziców,
nauczycieli oraz innych podmiotów
działających na rzecz bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji Narodowej we
współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje

W ramach realizacji zadania Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ogół społeczeństwa
(dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) świadczyła anonimową i
nauczyciele, inni pracownicy szkoły,
bezpłatną pomoc telefoniczną i online na rzecz uczniów - w tym
uuczniowie i młodziez szkół
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz ich rodziców,
nauczycieli oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na
rzecz bezpieczeństwa dzieci. W ramach zadania:
- ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
był dostępny codziennie w godzinach 12.00 - 22.00 (pomoc
telefoniczna świadczona pod bezpłatnym numerem 116 111,
pomoc online dostępna przez stronę www.116111.pl/napisz)
- ogólnopolski Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie
Bezpieczeństwa Dzieci 800 100100 był
dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 -18:00
(pomoc telefoniczna świadczona pod bezpłatnym numerem 800
100 100, pomoc online dostępna przez stronę
www.800100100.pl/napisz lub email: pomoc(5>800100100,pl) Od
10.11.2014 do 31.12.2016 roku osiągnięto następujące rezultaty:
- odebrano 194 331 połączeń telefonicznych z numerami 116 111
oraz 800 100 100
- odpowiedziano na 12 584 wiadomości online od beneficjentów
zadania
- w 77 934 kontaktach telefonicznych i online świadczono
konsultacje psychologiczne oraz udzielano wsparcia
emocjonalnego. Celem tych oddziaływań było również
zapewnienie adekwatnej i skutecznej pomocy w środowisku
lokalnym osobie, która skontaktowała się z konsultantami. W
sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
(deklaracje i próby samobójcze, kontakt dziecka z substancjami
psychoaktywnymi, ucieczki z domu/placówki opiekuńczowychowawczej itp.) podejmowano interwencje kryzysowe. W
każdej sytuacji tego wymagającej utrzymywano bieżący kontakt
ze profesjonalistami realizującymi interwencje w środowisku
lokalnym beneficjentów. W ramach realizacji zadania zapewniono
specjalistyczną pomoc 172 osobom znajdującym się w skrajnie
trudnych sytuacjach życiowych.
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liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odebranych połaczeń
telefonicznych: 194331
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
odpowiedzi na wiadomości online: 12 584

Planowana kwota:
600000,00
Wydatkowana kwota:
577167,21
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Systematyczne podnoszenie
kompetencji kadry pedagogicznej w
zakresie realizacji działań
profilaktycznych i wychowawczych.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji Narodowej/
Ośrodek Rozwoju Edukacji

W ramach realizacji zadania w 2016 roku ORE zorganizował
nauczyciele, rodzice, uczniowie szkół i liczba kampanii: 4
kolejną edycję szkolenia dla trenerów programu profilaktycznego placówek systemu oswiaty
liczba podmiotów realizujących
"Unplugged". Jego celem było przygotowanie pracowników
zadanie: 1
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków
doskonalenia nauczycieli do prowadzenia szkoleń dla
bezpośrednich realizatorów programu tj. nauczycieli,
pedagogów/psychologów szkolnych. W szkoleniu wzięło udział 17
osób. "Unplugged" jest programem uniwersalnej profilaktyki
używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki)
adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Jego celem jest
opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej, narkotykowej i tytoniowej
wśród wczesnych nastolatków. Do szkolenia realizatorów
programu przygotowanych jest ogólnie 52 trenerów, którzy w 2016
r. przekazali umiejętność wdrażania programu 163 nauczycielom.
Program został zrealizowany w szkołach podstawowych oraz
gimnazjach.
2. Szkolenie dla edukatorów programu "Szkoła dla Rodziców i
Wychowawców" pn. "Jak wspierać rodziców w trudnych
sytuacjach rodzinnych?". Celem szkolenia było rozwijanie
kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli poprzez:
- poszerzenie wiedzy z zakresu udzielania wsparcia rodzicom w
radzeniu sobie ze złością, lękiem, rozczarowaniem, poczuciem
winy w relacji z dzieckiem.
- nabycie umiejętności wspierania rozwodzących się rodziców,
aby oni potrafili dać wsparcie swoim dzieciom.
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia
spotkania rodzinnego.
- pogłębienie umiejętności pracy z rodzicem nad zmianą relacji z
dzieckiem.
W szkoleniu uczestniczyło 30 osób
W ramach upowszechniania programu "Szkoła dla Rodziców i
Wychowawców" w 40-godz. szkoleniach w 2016 r. uczestniczyło 3
641 osób:
- Programem objęto ok 2500 placówek oświatowych, w których
zorganizowano 243 grupy szkoleniowe, w których brało udział 2
900 osób, w tym: 2 583 rodziców i 317 nauczycieli.
- Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów)
objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 59 grupach brało
udział 741 osób (realizatorów programu).
3. W 2016 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował i
przeprowadził szkolenie pn.: "Procedury interwencyjne w szkole",
którego celem było rozwijanie kompetencji pracowników szkoły w
zakresie prowadzenia skutecznych działań interwencyjnych w
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na
terenie szkoły, w tym podejmowanie interwencji wobec tych
uczniów, którzy przejawiają zachowania ryzykowne i problemowe
(m.in. używają lub posiadają narkotyki). Dodatkowo przekazano
informację na temat programów rekomendowanych w ramach

STRONA 130 z 262

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5100,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji
zdrowia psychicznego. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby.
4. W 2016 roku odbyło się w ORE szkolenie z I części wdrażania
programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna", czyli szkolenie dla
nowych instruktorów. Udział w nim wzięło 14 osób (pracowników
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek
doskonalenia nauczycieli), którzy są aktualnie w procesie
certyfikacji. Ośrodek Rozwoju Edukacji monitoruje również
upowszechnianie programu. Z uzyskanych informacji wynika, że w
2016 roku przygotowani przez ORE instruktorzy przeprowadzili:
38 szkoleń dla rad pedagogicznych, w których wzięło udział 1 163
nauczycieli; 24 szkolenia dla nauczycieli-realizatorów dla łącznie
413 osób. Instruktorzy zorganizowali także 13
konferencji/seminariów, w których uczestniczyło 471 osób.
W roku sprawozdawczym instruktorzy programu "Szkolna
interwencja profilaktyczna" prowadzili szkolenia dla nauczycieli
szkół różnych poziomów edukacyjnych.
Program ten jest propozycją działań dla nauczycieli i szkolnych
specjalistów, prowadzących na co dzień trudne rozmowy i
spotkania z uczniami, sięgającymi po różne substancje
psychoaktywne. Wprowadzany jest do szkół dwuetapowo - część I
to szkolenie rady pedagogicznej, część II - szkolenie osób, które
będą prowadziły interwencję. Autorami programu są specjaliści z
Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M" z Instytutu Psychiatrii i
Neurologii w Warszawie. Głównymi celami interwencji
podejmowanych przez nauczycieli w szkole są:
1. z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu
używaniu substancji psychoaktywnych przez ucznia, udzielenie
mu pomocy oraz wsparcia, które polega na utrzymaniu relacji,
udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu,
2. z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom
związanym
z używaniem substancji przez uczniów, poprzez konsekwentne
stosowanie procedury interwencji wobec wszystkich uczniów,
łamiących zasadę trzeźwości, czyli nie sięgania po substancje
psychoaktywne (nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki).
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339

Wspieranie realizacji edukacji
zdrowotnej w szkołach wszystkich
typów ukierunkowanej na rozwijanie
umiejętności życiowych uczniów, z
uwzględnieniem zagadnień
dotyczących zdrowia psychicznego,
fizycznego i społecznego.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji Narodowej/
Ośrodek Rozwoju Edukacji

W ramach realizacji zadania:
osoby przed inicjacją seksualną
1. Zorganizowano dwie edycje szkolenia pn. "Interwencja
uczniowie szkół i placówek systemu
kryzysowa wobec dzieci i młodzieży". Szkolenie adresowane było oświaty
do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jego
celem było przybliżenie uczestnikom pojęcia kryzysu, jego
przebieg oraz reakcje emocjonalne osób w kryzysie.
Szkolenie miało również na celu przedstawienie założeń
interwencji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
pracy z dziećmi, młodzieżą oraz środowiskiem szkolnym.
Spotkania opierały się m. in. na analizie przypadków oraz
materiałach multimedialnych, umożliwiając uczestnikom uzyskanie
nie tylko wiedzy, ale także praktycznych informacji na temat zasad
reagowania w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej.
Łącznie w dwóch szkoleniach udział wzięło 43 osoby.
2. W ramach Projektu "Nastolatki" zorganizowano seminarium pn.
"Nastolatki nieśmiałe, wyizolowane, odrzucane przez grupę
rówieśniczą", w którym uczestniczyło 19 liderów Projektu.
Spotkanie miało na celu przygotowanie specjalistów do
rozpoznawania problemów adolescentów i wspieranie szkół w
prowadzeniu działań profilaktycznych ze szczególnym
uwzględnieniem pracy z nastolatkami nieśmiałymi,
wyizolowanymi, odrzucanymi przez grupę rówieśniczą.
3. W 2016 r. przeprowadzono szkolenie pt.: "Ruch i zdrowe
żywienie w szkole", którego celem było przygotowanie oraz
wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego
żywienia i aktywności fizycznej, przygotowanie do podjęcia w
szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. W szkoleniu
realizowanym w formie warsztatów wzięło udział 25 osób.
4. W ramach współpracy międzyresortowej Rządowego programu
na lata 2014 -2016 ORE zorganizował ogólnopolski konkurs
"Racjonalnie się odżywiasz zdrowie wygrywasz". Konkurs
skierowany był do całych klas ze szkół wszystkich etapów
edukacyjnych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez
uczniów pracy plastycznej pt. "Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie
wygrywasz", w formie, m.in.: logo wraz z hasłem reklamowym,
plakatu, ulotki, kartki z kalendarza (jeden wybrany miesiąc) lub
komiksu.
Konkurs miał dwa etapy: wojewódzki i centralny. Na etapie
wojewódzkim Konkursu oceną prac zajęły się komisje powołane w
kuratoriach oświaty, które wyłoniły trzech laureatów, po jednym w
każdej kategorii konkursowej (szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła ponadgimnazjalna). Na etapie ogólnopolskim komisja
konkursowa składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Żywności i Żywienia
oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji, wyłoniła spośród laureatów
wojewódzkich, laureatów ogólnopolskich w każdej kategorii. Dla
zwycięzców została zorganizowana Gala Finałowa, wizyta w
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liczba kampanii: 8
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
67999,52
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

planetarium oraz zwiedzanie galerii Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie.
5. Wydano drukiem w nakładzie 4000 egz. publikację pt.
"Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej", która
porusza tematykę kryzysu psychologicznego. Opisuje cele oraz
etapy interwencji kryzysowej, informuje w jaki sposób należy
prowadzić interwencję na terenie szkoły, przybliża zasady
współpracy poradni ze szkołą w zakresie reagowania ma sytuacje
kryzysowe.
6. Wydano drukiem w nakładzie 3 000 egz. publikację pt.
"Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla
pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców", która
dostarcza informacji w zakresie depresji młodzieńczych oraz
samobójstw dzieci i młodzieży. W publikacji znajdują się
informacje jak powinna wyglądać profilaktyka depresji i
samobójstw oraz w jaki sposób należy reagować w przypadku,
gdy uczeń mówi o samobójstwie.
7. Wydano drukiem w nakładzie 3 000 egz. publikację pt.
"Wspólne drugie śniadanie w szkole. Poradnik dla dyrektorów i
pracowników szkół oraz rodziców i uczniów", który informuje w
jaki sposób organizować wspólne drugie śniadania w szkole,
prezentuje przykłady dobrej praktyki oraz zawiera przykładowe
scenariusze zajęć do pracy z radą pedagogiczną, uczniów oraz
rodziców.
8. Wydano drukiem publikację pt. "Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością w społeczności szkolnej" zawiera podstawowe
informacje w zakresie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży.
Informuje jak postrzegane jest dziecko z nadwagą i otyłością w
społeczności szkolnej. Podkreśla również ważną rolę nauczycieli,
pielęgniarki szkolnej, rodziców we wspieraniu dzieci z nadwagą i
otyłością.
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340

Wspieranie rozwoju sieci szkół
promujących zdrowie.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji
Narodowej/Ośrodek Rozwoju Edukacji

1. W ramach realizacji zadania w 2016 roku została wydana
dyrektorzy nauczyciele, uczniowie
drukiem publikacja Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół szkół i placówek i ich rodzice
i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia.
Poradnik m.in. zawiera informacje o standardach Szkoły
Promującej Zdrowie, o zasadach przeprowadzenia badań
edukacyjnych oraz materiały do ich przeprowadzenia: instrukcje,
kwestionariusze ankiet, arkusze, wzór raportu końcowego
z ewaluacji. Materiały dotyczące narzędzi do autoewaluacji w
Szkole Promującej Zdrowie udostępnione są udostępnione na
stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, w zakładce
Szkoła Promująca Zdrowie:
http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-19445/szkoa-promujcazdrowie/narzdzia-do-autoewaluacji
2. W 2016 roku odbyło się przyznawanie Krajowych Certyfikatów
Szkoła Promująca Zdrowie. Minister Edukacji Narodowej
przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym 35 szkołom
należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce.
Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje
zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem
uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem
wieloletniej i systematycznej pracy.

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przyznanych Krajowych
Certyfikatów Szkoła Promujaca
Zdrowie: 35.

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
7912,50
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

1 212 405,38

Data wygenerowania: 2017-05-11

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Finansowanie

341

Udział w kampaniach informacyjnych
dotyczących HIV/AIDS obejmujących
pracowników objętych profilaktyczną
opieką zdrowotną.
—————————————————
PKP SA. Oddział Kolejowa Medycyna
Pracy

Udział w kampaniach informacyjnych obejmujących pracowników
objętych profilaktyczną opieką zdrowotną (pracowników kolejowej
medycyny pracy). Realizacja zadania finansowana w ramach
działalności podstawowej

pracownicy PKP

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

342

Dystrybucja pozyskanych nieodpłatnie
lub zakupionych, różnorodnych
materiałów informacyjnych i publikacji
dot. HIV/AIDS wśród pracowników
objętych profilaktyczną opieką
zdrowotną.
—————————————————
PKP SA. Oddział Kolejowa Medycyna
Pracy

Dystrybucja pozyskanych nieodpłatnie lub zakupionych,
różnorodnych materiałów informacyjnych i publikacji wśród
pracowników objętych profilaktyczną opieką zdrowotną
(pracowników kolejowej medycyny pracy). Realizacja zadania
finansowana w ramach działalności podstawowej

pracownicy PKP

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

343

Kontynuacja szkoleń w zakresię
podstępowania poekspozycyjnego dla
pracowników kolejowej medycyny
pracy.
—————————————————
PKP SA. Oddział Kolejowa Medycyna
Pracy

Kontynuacja szkoleń w zakresię podstępowania
poekspozycyjnego dla pracowników kolejowej medycyny pracy.
Realizacja zadania finansowana w ramach działalności
podstawowej

pracownicy PKP

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Pozostałe

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

344

Działania edukacyjne w środowiskach
kandydatów na dawców krwi i jej
składników (żołnierze, pracownicy
wojska i członkowie ich rodzin) oraz
personelu medycznego wojskowych
zakładów opieki zdrowotnej.

345

Kontynuacja szkoleń edukacyjnoprofilaktycznych ukierunkowanych na
środowiska żołnierzy zawodowych
mających na celu kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własne
zdrowie oraz promocję postaw
akceptacji wobec osób żyjących z HIV
/AIDS.

346

Włączenie się do kampanii społecznej
realizowanej przez Krajowe Centrum
ds .AIDS.
—————————————————
Ministerstwo Obrony Narodowej,
Departament Wojskowej Służby
Zdrowia

Kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. kampanii
społecznej w środowisku wojskowym. Instytucją odpowiedzialną
za realizację zadania jest Departament Wojskowej Służby
Zdrowia MON. Zadanie realizowane w procesie ciągłym.

347

Realizacja problematyki HIV/AIDS
oraz profilaktyki chorób
przenoszonych drogą płciową w
ramach programów kształcenia
uczelni wojskowych.
—————————————————
Ministerstwo Obrony Narodowej,
Departament Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

Zajęcia programowe kierowane do studentów uczelni wojskowych studenci uczelni wojskowych.
w zakresie HIV/AIDS. Zadanie realizowane przez Departament
Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON w procesie ciągłym.
Realizacja problematyki HIV/AIDS oraz profilaktyki chorób
przenoszonych drogą płciową w ramach programów kształcenia
uczelni wojskowych

Finansowanie
Pozostałe

Pogadanki i prelekcje w ramach promocji zdrowia; rozmowy
żołnierze zawodowi i pracownicy
indywidualne. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadania wojska
są Departament Wojskowej Służby Zdrowia, Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz wojskowe podmioty
lecznicze będące jednostkami budżetowymi. Zadanie realizowane
w procesie ciągłym.
1.Szkolenie w zakresie postępowania poekspozycyjnego.
————————————————— 2.Opracowanie standardowych procedur dot. postępowania po
placówki wojskowej służby zdrowia
ekspozycji zawodowej, przestrzeganie ogólnych zasad
ostrożności.
Szkolenia dla dowódców pododdziałów, oficerów wychowawczych pracownicy wojska: /26
i psychologów wojskowych; zajęcia programowe w ramach
żołnierze zawodowi: /1016
szkolenia szeregowych zawodowych. Instytucją odpowiedzialną
za realizację zadania jest Departament Wojskowej Służby Zdrowia
MON, który zorganizuje 20 kursów (po 2 dni) w okresie od marca
do listopada 2016 r.
Kontynuacja szkoleń edukacyjno - profilaktycznych
ukierunkowanych na środowiska żołnierzy zawodowych mających
na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne
————————————————— zdrowie oraz promocję postaw akceptacji wobec osób żyjących
Ministerstwo Obrony Narodowej,
z HIV/AIDS.
Departament Wojskowej Służby
Formy realizacji: szkolenia dla dowódców pododdziałów, oficerów
Zdrowia
wychowawczych i psychologów wojskowych; zajęcia programowe
w ramach szkolenia szeregowych zawodowych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba szkoleń/działań: 20
liczba odbiorców: 1042
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

żołnierze zawodowi i pracownicy
wojska
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Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
40000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba podmiotów podejmujących
działania: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

348

Kontrole standardów bezpieczeństwa
krwi i jej składników.
—————————————————
placówki wojskowej służby zdrowia

Kontrole standardów bezpieczeństwa krwi i jej składników,
pracownicy wojskowej służby zdrowia
posługiwanie się procedurami nadzoru stosowanymi w przypadku
niepożądanych wydarzeń związanych z przetoczeniami krwi oraz
powikłań u biorców, raporty dotyczące niepożądanych zdarzeń,
analiza sprawozdań. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację
zadania są Departament Wojskowej Służby Zdrowaia MON oraz
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wojskowe
placówki służby zdrowia, w których przebywają chorzy
wymagający leczenia krwią i jej składnikami. Zadanie realizowane
w procesie ciągłym.
1.Czuwanie nad bezpieczeństwem krwi.
2.Opracowanie procedur nadzoru stosowanych w przypadku
niepożądanych wydarzeń związanych z przetoczeniami krwi oraz
powikłań u biorców.

349

Kształtowanie postaw
Edukacja kandydatów na niespokrewnionych dawców szpiku.
odpowiedzialności za własne zdrowie. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadania są
Profilaktyka ryzykownych zachowań. Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON oraz wojskowe
podmioty lecznicze będące jednostkami budzetowymi. Zadanie
————————————————— realizowane w procesie ciągłym. Formy realizacji: rozmowy
placówki wojskowej służby zdrowia
indywidualne.
1.Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
2.Profilaktyka ryzykownych zachowań w miejscach spotkań.

350

Profilaktyka zachowań ryzykownych w
środowiskach żołnierzy zawodowych,
pracowników wojska i ich rodzin.
—————————————————
Ministerstwo Obrony Narodowej,
Departament Wojskowej Służby
Zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów - 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

żołnierze zawodowi i pracownicy
wojska

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Pogadanki i prelekcje w ramach promocji zdrowia; rozmowy
żołnierze zawodowi i pracownicy
indywidualne. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadania wojska
są Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON oraz wojskowe
podmioty lecznicze będące jednostkami budżetowymi, lekarze
wojskowi, pielęgniarki jednostek wojskowych. Zadanie
realizowane w procesie ciągłym.
1.Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowiskach żołnierzy
zawodowych, pracowników wojska i ich rodzin. Formy realizacji:
pogadanki i prelekcje w ramach promocji zdrowia, rozmowy
indywidualne.
2.Działania edukacyjne w środowiskach kandydatów (żołnierzy,
pracowników wojska i ich rodzin) na dawców krwi i jej składników
oraz personelu medycznego wojskowych zakładów opieki
zdrowotnej. Formy realizacji: pogadanki i prelekcje w ramach
promocji zdrowia, rozmowy indywidualne.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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351

Usprawnienie nadzoru
epidemiologicznego nad
wykrywalnością zakażeń HIV,
zachorowalnością na AIDS i
umieralnością osób żyjących z
HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową.

Gromadzenie przez placówki wojskowej służby zdrowia danych
pracownicy wojskowej służby zdrowia
epidemiologicznych wraz z ich weryfikacją na temat osób:
wykonujących test w kierunku HIV, u których wykryto zakażenie
HIV, u których rozpoznano AIDS, zakażonych HIV, które zmarły, u
których wykryto zakażenie innymi chorobami przenoszonymi
drogą płciową
Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadania są
Departament Wojskowej Służby Zdrowaia MON oraz Wojskowe
————————————————— Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zadanie realizowane w
placówki wojskowej służby zdrowia
procesie ciągłym.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów - 50

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

40 000,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

352

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Zapobiegania HIV/AIDS w
działalności organizatorów kultury
fizycznej w różnych środowiskach.
—————————————————
Zarząd Główny AZS, Krajowe
Zrzeszenie LZS

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Wprowadzenie tematyki zapobiegania HIV/AIDS do działalności
młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/100
organizatorów kultury fizycznej w różnych środowiskach w oparciu
o dofinansowane przez Ministertswo Sportu i Turystyki. Zadania
zlecone, realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 100
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Razem:
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Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

3 000,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

353

Organizacja działań edukacyjnych i
Organizacja szkoleń i konferencji dla funkcjonariuszy oraz osób
profilaktycznych mających na celu
przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców, dotyczących
podnoszenie poziomu wiedzy na
zapobiegania zakażeniom HIV.
temat zapobiegania zakażeniom HIV
wśród funkcjonariuszy Straży
Granicznej obejmujących:
- kształtowanie postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby,
- naukę zasad zachowania
bezpieczeństwa w trakcie nagłych zda
rzeń.
—————————————————
Straż Graniczna

służby mundurowe: 1000/2917
osoby przebywające w ośrodkach dla
cudzoziemców

354

Organizacja działań edukacyjnych
Organizacja konferencji, warsztatów i wykładów o zasięgu
mających na celu podniesienie
regionalnym, przez poszczególne SP ZOZ MSWiA, dla różnych
poziomu:
grup zawodowych.
- wiedzy w zakresie dróg
rozprzestrzeniania się zakażeń HIV,
- akceptacji wobec problemów osób
żyjących z HIV/AIDS.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

ogół społeczeństwa: 350/522
pracownicy ochrony zdrowia: 50/33
służby mundurowe: 150/181

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

Planowana kwota:
22000,00
Wydatkowana kwota:
7250,00

355

Organizacja działań edukacyjnych,
Organizacja szkoleń w zakresie zapobiegania HIV/AIDS dla
mających na na celu wzrost poziomu funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i medycznych BOR.
wiedzy w zakresie HIV/AIDS,
adresowanych do funkcjonariuszy,
pracowników cywilnych i służby
zdrowia BOR.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

pracownicy ochrony zdrowia: /16
służby mundurowe: /312
pracownicy cywilni: /98

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

356

Współudział w przedsięwzięciach o
charakterze szkoleniowym,
informacyjnym, edukacyjnym i
profilaktycznym dotyczących
problematyki HIV/AIDS o zasięgu regi
onalnym.
—————————————————
Komenda Główna Policji, Komendy
Wojewódzkie/Powiatowe/Miejskie
Policji/Komenda Stołeczna Policji

Włączanie się poszczególnych jednostek Policji do działań, w
ogół społeczeństwa
obszarze HIV/AIDS, prowadzonych przez lokalne instytucje i
służby mundurowe
organizacje. Udział funkcjonariuszy Policji w akcjach i kampaniach
informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych prowadzonych i
organizowanych m.in. w placówkach oświatowych, przez jednostki
samorządów gminnych i powiatowych, etc.
WYKAZ INICJATYW PODEJMOWANYCH PRZEZ
POSZCZEGÓLNE KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI W
ZAŁĄCZENIU

357

Działania edukacyjne mające na celu
wzrost poziomu wiedzy nt HIV/AIDS u
strażaków-ratowników, ze
szczególnym uwzględnieniem
odpowiedzialności za własne zdrowie
i życie.
—————————————————
Państwowa Straż Pożarna

Szkolenia podnoszące wiadomości i umiejętności w obszarze
postępowania z:
- poszkodowanymi w czasie zdarzenia, jako potencjalnymi
nosicielami,
- odpadami medycznymi, skażonymi płynami i wydzielinami
ustrojowymi.

358

Realizacja działań edukacyjnych
Organizacja działań edukacyjnych, przez Państwową Inspekcję
mających na celu wzrost poziomu
Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, realizowanych w
wiedzy na temat HIV/AIDS wśród
formie wykładów i szkoleń.
funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych Policji, PSP, SG, BOR,
placówek ochrony zdrowia oraz
kształtowanie postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby.
—————————————————
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

służby mundurowe: 6000/8039
pracownicy służby zdrowia: /289

359

Realizacja działań edukacyjnych,
Organizacja konferencji, warsztatów i szkoleń.
mających ne celu wzrost poziomu
wiedzy nt HIV/AIDS - w tym w
kontekście wykonywanych zadań
służbowych i związanych z tym
zagrożeń, ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności za
własne życie i zdrowie, adresowanych
do pracowników i służb mundurowych
resortu spraw wewnętrznych.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

służby mundurowe: 150/46

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 17

służby mundurowe: 16000/12825
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba szkoleń/działań: 387
liczba odbiorców: 8328

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
360,00

360

Opracowanie i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do grup docelowych.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

Promowanie wśród funkcjonariuszy i pracowników BOR
materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń
HIV/AIDS.
Przygotowanie informatora z wykazem poradni i miejsc
udzielających pomocy osobom zakażonym HIV/AIDS.

361

Szkolenia dla lekarzy i położnych
Realizacja szkoleń oraz akcji informacyjnych.
dotyczące problematyki HIV/AIDS
połączone z promowaniem
wykonywania testu w kierunku HIV
przez kobiety w ciąży.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

lekarze ginekolodzy/położnicy: 10/
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: 10/
położne: 10/
personel medyczny: /104

362

Wykonywanie badań przesiewowych
w kierunku HIV.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

kandydaci do służby oraz służby
mundurowe

363

Wykonywanie testów w kierunku HIV/ Wykonywanie testów w kierunku HIV/AIDS kandydatom do służby kandydaci do służby oraz służby
AIDS.
w Straży Granicznej oraz testów poekspozycyjnych
mundurowe: 379/411
————————————————— funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej.
Straż Graniczna

liczba odbiorców: 411

364

Promowanie bezpłatnego testowania
w kierunku HIV oraz prowadzenie
poradnictwa z zakresu HIV/AIDS.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

liczba porad: 60
liczba odbiorców: 58

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
2500,00

365

Podejmowanie działań zmierzających Realizacja szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.
do podniesienia poziomu wiedzy w
zakresie HIV/AIDS, przydatnych do
pracy w kontakcie z osobami
zakażonymi HIV, chorymi na AIDS,
ich bliskimi i rodzinami.
—————————————————
Straż Graniczna

liczba uczestników szkoleń: 554

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Wykonywanie badań przesiewowych w kierunku HIV u
kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy oddelegowanych do
służby poza granicami kraju i powracających z placówek
zagranicznych.

liczba tytułów: 2
nakład: 205

Prowadzenie poradnictwa przez pielęgniarki, psychologów oraz
ogół społeczeństwa: 200/58
lekarzy SP ZOZ MSW, mające na celu udzielanie wsparcia,
informacji i edukacji osobom zgłaszającym problem z zakresu
HIV/AIDS (w tym osobom przejawiającym ryzykowne zachowania,
kobietom w ciąży, etc).

służby mundurowe: 1600/554
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liczba odbiorców: 104

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
1800,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota:
16890,00
Wydatkowana kwota:
27694,28

366

Szkolenia personelu medycznego
Wsparcie finansowe uczestnictwa pracowników SP ZOZ MSWiA
zatrudnionego w SP ZOZ MSWiA,
w szkoleniach zewnętrznych.
mające na celu podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS
przydatne do pracy w kontakcie z
osobami zakażonymi HIV, chorymi na
AIDS.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

pracownicy ochrony zdrowia: 125/5

liczba szkoleń: 4
liczba uczestników szkoleń: 5

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
1520,00

367

Aktualizacja procedury postępowania
poekspozycyjnego.

Promowanie i upowszechnianie wśród funkcjonariuszy oraz
pracowników służby zdrowia BOR procedury postępowania
poekspozycyjnego.
————————————————— Promowanie bezpłatnego testowania w kierunku HIV oraz
Biuro Ochrony Rządu
upowszechnianie informacji dotyczącej miejsc pomocy osobom
zakażonym HIV/AIDS.

pracownicy ochrony zdrowia
służby mundurowe

opracowanie procedury: 155
liczba placówek: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

368

Działania edukacyjne, mające na celu Działania edukacyjne prowadzone w ramach szkoleń wstępnych i
przedstawienie m.in. źródeł zakażenia okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
wirusem HIV oraz algorytmu
postępowania poekspozycyjnego w
sytuacji kontaktu z osobą będącą
nosicielem wirusa.
—————————————————
Komenda Główna Policji oraz
jednostki podległe

służby mundurowe: /39907

liczba przeszkolonych osób:
39907

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

369

Prowadzenie edukacji dotyczącej
postępowania po ekspozycji oraz
zasad podejmowania interwencji
wobec osób podejrzanych o
nosicielstwo wirusa HIV i innych
chorób zakaźnych.
—————————————————
CSP w Legionowie, SP w Słupsku, SP
w Katowicach, OSP KWP w Łodzi

służby mundurowe: /6224

liczba placówek: 4
liczba przeszkolonych osób: 6224

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

370

Realizacja działań edukacyjnych
Organizacja wykładów i szkoleń.
dotyczących postępowania
poekspozycyjnego dla
funkcjonariuszy, pracowników
cywilnych i służby zdrowia BOR.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

pracownicy ochrony zdrowia: /15
służby mundurowe: /312
pracownicy cywilni: /98

liczba szkoleń: 15
liczba przeszkolonych osób: 425

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Bloki edukacyjne, dotyczące zasad podejmowania interwencji
wobec osób podejrzanych o nosicielstwo wirusa HIV i innych
chorób zakaźnych, realizowane w ramach:
- szkolenia zawodowego podstawowego
- kursu specjalistycznego z zakresu ruchu drogowego - część
ogólna.
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371

Realizacja działań edukacyjnych w
Organizacja szkoleń oraz akcji informacyjnej dotyczącej
zakresie postępowania
obowiązującej procedury postępowania poekspozycyjnego.
poekspozycyjnego dla pracowników
ochrony zdrowia, funkcjonariuszy
oraz innych grup zawodowych.
—————————————————
Straż Graniczna

służby mundurowe: 1550/873

liczba przeszkolonych osób: 873

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

372

Szkolenia personelu medycznego
Szkolenia organizowane przez poszczególne SP ZOZ MSWiA dla
zatrudnionego w SP ZOZ MSWiA w
zatrudnionych pracowników.
zakresie postępowania poekspozycyjn
ego
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

pracownicy ochrony zdrowia: 120/161 liczba placówek: 4
liczba szkoleń: 14
liczba przeszkolonych osób: 161

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2800,00

Razem:
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43 924,28

Data wygenerowania: 2017-05-11

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

373

Wzrost poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS. Zmiany postaw ze
szczególnym uwzględnieniem
odpowiedzialności za własne zdrowie
i życie.
—————————————————
pracownicy pedagogiczni zakładów
poprawczych

1.Zdiagnozowanie aktualnego stanu wiedzy wychowanków.
2.Opracowanie i wdrożenie w grupach wychowawczych
programów profilaktycznych.
3.Organizacja kampanii informacyjnej skierowanej do
wychowanków zgodnie z potrzebami (organizacja konkursów
wiedzy o HIV i AIDS, wystaw, pogadanek, przygotowanie broszur
informacyjnych, plakatów, projekcje filmów).
4.Poszerzenie wiedzy wychowanków związanej z
przestrzeganiem zasad współżycia seksualnego.
5.Promocja zdrowia, dbanie o higienę osobistą oraz czystość
otoczenia; promowanie zdrowego stylu życia.
6.Profilaktyka i terapia uzależnień.

374

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Zadania realizowane w modułach szkoleniowych skierowanych do służby mundurowe: 29000/7128
funkcjonariuszy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby
Więziennej. Organizacja konferencji, szkoleń, kursów, szkoleń
wewnątrzzakładowych. Dystrybucja materiałów edukacyjno informacyjnych.

375

Podnoszenie wiedzy pracowników w
zakresie zapobiegania zakażeniom;
opieki nad żyjącymi z HIV i chorymi
na AIDS
—————————————————
Pracownicy medyczni w zakładach,
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej Res Humanae, placówki
szkoleniowe

Organizowanie szkoleń przygotowujących do prowadzenia zajęć
profilaktyczno- terapeutycznych z młodzieżą oraz innych działań
edukacyjnych, organizowanie rad szkoleniowych w ramach
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli; podnoszenie
wiedzy w formie samodoskonalenia

376

Podejmowanie współpracy z
placówkami i instytucjami.
—————————————————
dyrektor ZP, pracownicy medyczni

Współpraca z państwową inspekcją sanitarną, podmiotami
wychowankowie: 850/1008
leczniczymi (badania, testy, edukacja zdrowotna, poradnictwo
medyczne).
Współpraca z artystami (spektakle edukacyjne, głównie o
charakterze profilaktycznym w zakresie uzależnień i zapobiegania
zakażeniom HIV).

Finansowanie
Pozostałe

wszyscy wychowankowie: 850/1008

pracownicy pedagogiczni: 1000/174
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 154
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
konferencji, kursów, sszkoleń
wewnątrzzakładowych - 117.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
539,04
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

377

Zapewnienie odpowiedniego dostępu
do informacji, diagnostyki i leczenia.
—————————————————
pracownicy pedagogiczni zakładów
poprawczych, pracownicy medyczni

1.Opracowanie systemu norm, zasad współżycia społecznego w
zakładzie dla nieletnich, ochrony prywatności, tolerancji.
2.Realizacja programów i scenariuszy zajęć o tematyce HIV i
AIDS.
3.Upowszechnianie informacji nt. HIV i AIDS, zajęcia
multimedialne, materiały informacyjne, broszury.
4.Realizacja programów autorskich.

wychowankowie: 850/1008

378

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do każdej osoby
przyjmowanej do zakładu karnego i
aresztu śledczego.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Realizacja modułów szkoleniowych w ramach programów
terapeutycznych, szkoleń, pogadanek, audycji radiowych.
Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do każdej osoby
przyjmowanej do zakładu karnego i aresztu śledczego.

osoby pozbawione wolności:
150000/74249

liczba odbiorców projektu: 74249

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
138,78
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

379

Działania informacyjno - edukacyjne
Realizacja szkoleń, pogadanek, audycji radiowych dotyczących
skierowane do osób pozbawionych w promocji filozofii i działąń praktycznych w zakresie redukcji szkód.
olności.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

osoby pozbawione wolności: /35680

liczba odbiorców projektu: 35680
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
pogadanek, audycji radioeych 3170.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8014,83
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

380

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

służby mundurowe: /7270

liczba odbiorców projektu: 7270
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkooleń,
konferencji, kursów, pogadanek 871.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3947,04
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Realizacja szkoleń, konferencji, kursów, pogadanek w zakresie
edukacji dotyczącej ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

381

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych w
olności.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Realizacja szkoleń, pogadanek, audycji radiowych w zakresie
edukacji dotyczącej ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV.

osoby pozbawione wolności: /36971

382

Wzrost poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS w celu zmniejszenia
poziomu zachowań ryzykownych
—————————————————
pracownicy pedagogiczni zakładów
poprawczych, pracownicy medyczni

1.Zapewnienie dostępu do usług medycznych.
2.Poprawa jakości życia wychowanków w sferze
psychospołecznej (dieta, leczenie)
3.Współpraca z konsultantami PKD, pracownikami Stacji
sanitarno-Epidemiologicznych.
4.Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób
żyjących z HIV, chorych na AIDS poprzez promocję postaw
wolnych od uprzedzeń.
5. Promowanie punktów prowadzących anonimowe i bezpłatne
badania testowe w kierunku HIV.

Wychowankowie: 1030/1008
rodzice nieletnich: /16

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

383

Zapewnienie odpowiedniego dostępu
do informacji, diagnostyki i leczenia.
—————————————————
pracownicy pedagogiczni zakładów
poprawczych, bibliotekarze

Wzbogacenie bazy placówek w materiały dydaktycznoszkoleniowe (prenumerata czasopism, gromadzenie literatury
fachowej, wykaz adresów internetowych, materiałów filmowych,
prezentacji)

wychowankowie: 850/1008

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

384

Zapewnienie odpowiedniego dostępu
do informacji, diagnostyki i leczenia.
—————————————————
Lekarz ogólny ZOZ, pielęgniarka,
psycholog

1.Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie wykonania badań
nieletnich z grup ryzyka.
2.Wprowadzenie systemu poradnictwa okołotestowego dla
wychowanków i ich rodzin.
3.Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie chorób
przenoszonych drogą płciową.

Wychowankowie: /175

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

385

Zapewnienie kontynuacji i dostępu do
leczenia substytucyjnego osobom
pozbawionym wolności uzależnionym
od opioidów.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Realizowanie leczenia substytucyjnego w podmiotach leczniczych osoby stosujące środki
dla osób pozbawionych wolności uzależnionych od opioidów przy psychoaktywne: 150/133
wsparciu specjalistycznych pozawięziennych poradni
realizujących programy leczenia substytucyjnego.
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liczba odbiorców projektu: 36971
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
pogadanek, audycji radiowych 3455.

liczba programów: 1
liczba odbiorców programu: 133
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
pacjentów leczonych w dniu
31.12.2016 r. - 133.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
11878,46
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
356556,50
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

386

Wzmocnienie działań z zakresu szkód
zdrowotnych
—————————————————
pracownicy pedagogiczni zakładów
poprawczych

1.Kontynuacja modułów edukacyjno-profilaktycznych
ukierunkowanych na grupy docelowe.
2.Promocja punktów prowadzących anonimowe i bezpłatne
badania testowe w kierunku HIV.
3.Działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, w tym promocja abstynencji
seksualnej, wzajemnej wierności.
4.Rozdawanie wychowankom prezerwatyw z testem ryzyka
zakażenia HIV.

Wychowankowie : /30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

387

Poprawa jakości życia i
funkcjonowania osób żyjących z
HIV/AIDS i ich rodzin
—————————————————
pracownicy ZP i SdN

1.Zapoznanie wychowanków z aspektami prawnymi i prawami
osób zakażonych HIV lub chorych na AIDS.
2.Działania edukacyjne związane z funkcjonowanie z zakażeniem
lub chorobą.
3.Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla
wychowanków i ich rodzin.
4.Zwiększenie poziomu akceptacji społecznej wobec osób
żyjących z zakażeniem lub chorobą.

Wychowankowie

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

388

Zapewnienie kontynuacji i dostępu do Realizowanie leczenia antyretrowirusowego we wszystkich
osoby zakażone HIV: 260/356
leczenia antyretrowirusowego osobom podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności, zgodnie
pozbawionym wolności zakażonym
z obowiązującymi międzynarodowymi standardami.
HIV i chorym na AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba placówek prowadzących
leczenie ARV: 154
liczba osób objętych leczeniem
ARV: 356

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
115830,96
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

389

Zapewnienie osobom pozbawionym
Współpraca z ośrodkami referencyjnymi prowadzącymi leczenie
wolności ujednoliconej diagnostyki
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w ramach Krajowego
specjalistycznej wykonywanej przez
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalaczania AIDS.
certyfikowane laboratoria
monitorującej zakażenie HIV,
prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba wykonanych badań : 3833
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań w kierunku wykrycia wirusa
HIV - 3289.
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń CD4 - 322.
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń poziomu
wiremii - 222.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
145281,78
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

osoby zakażone HIV: /332

STRONA 153 z 262

390

Działania informacyjno - edukacyjne w Realizacja szkoleń, kursów oraz zapewnienie materiałów
zakresie postępowania
informacyjno - edukacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników
poekspozycyjnego dla wszystkich
Służby Więziennej.
grup zawodowych Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

służby mundurowe: 29000/8850

391

Poprawa jakości i dostępności do
diagnostyki oraz opieki zdrowotnej dla
zakażonych wirusem HIV i chorych na
AIDS
—————————————————
pracownicy pedagogiczni zakładów
poprawczych, pracownicy medyczni

1.Zapoznanie z postępowaniem w przypadku ekspozycji
zawodowej.
2.Przypomnienie procedur związanych z ekspozycją zawodową.
3.Współpraca z Punktem Konsultacyjno-Diagnostycznym przy
Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS, Stacją SanitarnoEpidemiologiczną.

pracownicy ZP i SdN: /146

392

Monitorowanie realizacji Programu w
każdej jednostce penitencjarnej,
prowadzenie informatycznej bazy dan
ych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Pozyskiwanie i analiza kwartalnych, rocznych sprawozdań
przesyłanych z okręgowych inspektoratów SW. Kontrole
podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności
realizowane przez Centralny Zarząd SW i Naczelnych Lekarzy
okręgowych inspektoratów SW.

393

Ewaluacja programów profilaktycznyc
h.
—————————————————
pracownicy pedagogiczni zakładów
poprawczych

1.Obserwacja uczestnicząca.
2.Wywiady indywidualne i grupowe.
3.Swobodne wypowiedzi uczestników zajęć.
4.Anonimowa ankieta badająca poziom bezpieczeństwa.
5.Opracowanie wyników, wnioski, rekomendacje.

394

Monitoring i ewaluacja
funkcjonowania systemu opieki
medycznej nad osobami
pozbawionymi wolności żyjącymi z
HIV/AIDS poprzez prowadzenie
informatycznej bazy danych w
zakresie realizacji leczenia ARV.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Prowadzenie przez Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu
Służby Więziennej informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia ARV w oparciu o miesięczne raporty
zawierające szczegółowe informacje dotyczące stosowanych
schematów terapeutycznych i prowadzonej diagnostyki.

liczba ekspozycji: 93
liczba szkoleń: 613
liczba przeszkolonych osób: 8850

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba i rodzaj realizowanych
programów: 1

wszyscy wychowankowie: 850/1008

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2154,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

644 341,39

Data wygenerowania: 2017-05-11

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

395

Gromadzenie danych
epidemiologicznych dotyczących osób
wykonujących badania w kierunku HI
V
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Przeprowadzenie ankiety w laboratoriach wykonujących badania
w kierunku HIV. W ankiecie przekazywane są dane zbiorcze
dotyczące osób wykonujących test w kierunku HIV i tych, u
których wykryto zakażenie HIV w danym laboratorium.

placówki wykonujące badania

liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV: 1515906
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań w kierunku HIV
wykonanych w 2015r. 1564821, w
tym 127628 badań dawców krwi
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
laboratoriów wykonujących
badania przesiewowe w kierunku
HIV: stan na 2015r. 185

Planowana kwota: 2700,00
Wydatkowana kwota:
2779,64

396

Gromadzenie i weryfikacja danych
epidemiologicznych na temat osób, u
których wykryto zakażenie HIV,
rozpoznano AIDS oraz zgonów osób
żyjących z HIV/AIDS
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Kontynuacja gromadzenia danych epidemiologicznych wraz z ich
weryfikacją na temat osób:
a) u których wykryto zakażenie HIV;
b) u których rozpoznano AIDS;

analitycy i badacze zjawisk
społecznych
placówki wykonujące badania
pracownicy PKD

liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 1277
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 113
liczba osób zakażonych, które
zmarły: 29

Planowana kwota:
12700,00
Wydatkowana kwota:
10027,69

397

Przeprowadzenie i publikowanie
analiz dotyczących epidemiologii HIV
w Polsce
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Przeprowadzona zostanie analiza statystyczna i epidemiologiczna
uzyskanych danych w celu oceny sytuacji epidemiologicznej i ich
zmian. Wyniki zostaną opublikowane w postaci wystąpień
konferencyjnych oraz artykułów naukowych i informacyjnych.

analitycy i badacze zjawisk
społecznych
dziennikarze
ogół społeczeństwa

liczba opracowań: 10
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Planowana kwota: 6400,00
Wydatkowana kwota:
1870,39

398

Publikacja danych dotyczących
HIV/AIDS w Polsce na stronie internet
owej.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Miesięczne oraz roczne informacje podsumowujące dane z
nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS dostępne na stronie
internetowej NIZP-PZH.
Roczne zestawienia nowo wykrytych przypadków zakażenia HIV i
zachorowań AIDS w Biuletynie chorób zakaźnych i zatruć w
Polsce.

ogół społeczeństwa

liczba opracowań: 2
Wskaźnik dodatkowy 1:
Miesięczne i roczne informacje
dotyczące liczby nowo wykrytych
zakażeń HIV, zachorowań na
AIDS i zgonów chorych na AIDS
zarejestrowanych w danym
miesiącu ukazywały się regularnie
nad stroniehttp://wwwold.pzh.gov.
pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index
.htm
Wskaźnik dodatkowy 2: Roczne
zestawienia nowo wykrytych
przypadków zakażenia HIV i
zachorowań AIDS dostępne są w
biuletynie rocznym

Planowana kwota: 3200,00
Wydatkowana kwota:
2242,27

399

Współpraca z Europejskim Centrum
ds. Prewencji i Zwalczania Chorób
(ECDC), Biurem Regionalnym
Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Europejskim Centrum Monitorowania
Narkotyków i Uzależnień (EMCDDA)
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

1.Współpraca z ECDC - współpraca przy tworzeniu i ocenie
nowych inicjatyw w nadzorze epidemiologicznym nad HIV/AIDS
2.Przygotowanie danych i sprawozdań: uaktualnienie bazy
zakażeń HIV oraz zachorowań na AIDS oraz bazy dotyczącej
liczby badań w kierunku HIV (baza TESSy- ECDC) oraz bazy
dotyczącej osób uzależnionych zakażonych HIV (EMCDDA).

organizacje międzynarodowe

liczba nowych wskaźników: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Raport
roczny ECDC HIV/AIDS
Surveillance in Europe
Wskaźnik dodatkowy 2: Raport
roczny EMCDDA: The state of the
drugs problem in Europe

Planowana kwota: 3400,00
Wydatkowana kwota:
1382,08
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

18 302,07
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Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

400

Prowadzenie działalności
informacyjno-edukacyjnej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI
—————————————————
"Pozytywni w tęczy", "Pomoc
Socjalna", "Bądź z nami", Fund.
Studio Psychologii Zdrowia, "Res
Humanae"

401

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej i
poradnictwa informacyjno-medycznego wykonywane przez
konsorcjum warszawskich organizacji pozarządowych (um.
2015-2017 dane za 2016r.)

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
osoby żyjące z HIV/AIDS: 500/700

liczba punktów : 5
liczba odbiorców: 800
liczba porad/interwencji: 1600

Planowana kwota:
110000,00
Wydatkowana kwota:
109870,00

Prowadzenie poradnictwa
poradnictwo przed i po teście, wykonanie testu (um. 2015-2017
okołotestowego związanego z
dane za rok 2016)
testowaniem na obecność HIV
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

ogół społeczeństwa: 2750/2169

liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 7715
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
testów 7601

Planowana kwota:
193180,00
Wydatkowana kwota:
193180,00

402

Prowadzenie poradnictwa
poradnictwo przed i po teście, wykonanie testu (um. 2015-2017
okołotestowego związanego z
dane za rok 2016)
testowaniem na obecność HIV
—————————————————
Stowarzyszenie Pomoc Socjalna

ogół społeczeństwa: 700/689

liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 689
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
testów 532

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00

403

Prowadzenie poradnictwa
Poradnictwo przed i po teście, wykonanie testu (um. 2015-2017
okołotestowego związanego z
dane za 2016r.)
testowaniem na obecność HIV
—————————————————
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w tęczy"

ogół społeczeństwa: 1000/743

liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 743
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
testów - 723

Planowana kwota:
110000,00
Wydatkowana kwota:
110000,00

404

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa okołotestowego dla mieszkańców
okołotestowego prowadzone przez
Warszawy (um. 2015-2017 dane za 2016r.) Finansowanie
Fundację Edukacji Społecznej
działalności punktów PKD.
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

ogół społeczeństwa: 1468/1488

liczba odbiorców: 1488
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
godzin pracy PKD- 1443

Planowana kwota:
250000,00
Wydatkowana kwota:
250000,00

405

Licencjat z profilaktyki, czyli trzyletni
Edukowanie i informowanie poprzez warsztaty, konsultacje i
projekt profilaktyki HIV i STI wsród stu wykłady, gry miejskie w akademikach oraz miejscach spotkań
dentek
młodzieży studenckiej (um. 2015-2017 dane za 2016r.)
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS,
Stowarzyszenie Program Stacja

studenci uczelni warszawskich: /3000

liczba podmiotów podejmujących
działania: 2

Planowana kwota:
112820,00
Wydatkowana kwota:
112820,00

406

Świadomi młodzi
Edukowanie i informowanie poprzez warsztaty skierowane do
————————————————— warszawskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i
Fundacja Edukacji Społecznej
ponadgimnazjalnym.

młodzież w wieku gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym: 700/725

Wskaźnik dodatkowy 1:
profilaktyka uniwersalna:
warsztaty dot. HIV- łącznie 272
godzin

Planowana kwota:
32340,00
Wydatkowana kwota:
32340,00

STRONA 159 z 262

407

Warsztaty edukacyjne z zakresu
Edukowanie i informowanie poprzez warsztaty skierowane do
profilaktyki HIV i innych STI
warszawskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i
skierowane do warszawskiej
ponadgimnazjalnym.
młodzieży w wieku gimnazjalnym i po
nadgimnazjalnym
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS,
Stowarzyszenie Program STACJA

młodzież w wieku gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym: 800/800

Wskaźnik dodatkowy 1:
profilaktyka uniwersalna:
warsztaty dot. HIV- łącznie 520
godzin

Planowana kwota:
45560,00
Wydatkowana kwota:
45560,00

408

Pomoc post rehabilitacyjna
Wynajem mieszkań dla osób żyjących z HIV/AIDS w celu
prowadzona w programie mieszkań r usamodzielnienia się i readaptacji w społeczeństwie (um.
eadaptacyjnych
2015-2017 dane za rok 2016)
—————————————————
Stowarzyszenie Pomoc Socjalna

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: 15/15

liczba kontynuowanych
programów: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
mieszkań 2

Planowana kwota:
136420,00
Wydatkowana kwota:
136420,00

Razem:

1 040 190,00
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Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

409

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Zwiększenie liczby wykonywanych
badań testowych, prowadzenie
poradnictwa okołotestowego i
psychospołecznego w ramach
bezpłatnego i anonimowego
testowania w kierunku HIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego / organizacje
pozarządowe

Zwiększenie liczby wykonywanych badań, prowadzenie
poradnictwa okołotestowego i psychospołecznego w ramach
bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV - wsparcie
finansowe PKD.
1)Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu przekazano dotację w wysokości 11 000,00 zł na
realizację zadania - dofinansowanie Punktu Anonimowego
Pobierania Krwi w Kierunku HIV w Wałbrzychu - koszty osobowe
doradcy i pielęgniarki oraz zakup drobnego sprzętu do pobierania
krwi. W 2016 roku przebadano 213 osób (najliczniejsza grupa
pacjentów z powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego,
dzierżoniowskiego i kamiennogórskiego; w tym 26 kobiet w ciąży,
ogólnie wykryto zakażenie u 7 osób), w 2016 roku zmieniła się
tendencja jeśli chodzi o wiek badanych, nadal najliczniejsza grupę
stanowią 20-29-latkowie (35,2%) oraz 30-39-latkowie (35,7%).
Podwoiła się natomiast grupa 40-49-latków, obecnie jest to 13%
badanych, wzrasta również liczba badających się osób starszych
powyżej 50 roku życia (8,5%).
2)Wielospecjalistycznemu Szpitalowi SP ZOZ w Zgorzelcu
przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie
Punktu Anonimowego Pobierania Krwi w Kierunku HIV w
Zgorzelcu, w tym na zorganizowanie szkolenia z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS dla przedstawicieli placówek służby zdrowia
i oświaty powiatu zgorzeleckiego. W szkoleniu wzięły udział 152
osoby. Wykonano 74 testy przesiewowe w kierunku zakażenia
HIV, przeprowadzono 74 porady przed testem i po teście.
Rozmowę przed testem przeprowadzono z 59 kobietami i 15
mężczyznami. Sfinansowano spotkania wspierające dla osób
zakażonych HIV, chorych na AIDS i ich rodzin. Do PKD w 2016 r.
zgłosiło się 100 % osób z woj. dolnośląskiego, w tym 92 %
stanowiła ludność powiatu zgorzeleckiego.
3)Gmina Jelenia Góra otrzymała dofinansowanie w wysokości 10
000,00 zł - na wynagrodzenie doradcy i pielęgniarki w ramach
prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds.
HIV/AIDS, opłaty za przeprowadzone analizy pobranych próbek, a
także zakup drobnych artykułów medycznych. Środki przekazane
na podstawie umowy nr DZ-Z/15/2016 z dnia 14.03.2016 r. Dzięki
dotacji było możliwe utrzymanie punktu przez dwa dni w tygodniu,
co spowodowało większą dostępność dla pacjentów oraz
usprawnienie jego pracy polegającej na wykonywaniu badań,
wydawaniu wyników oraz udzielaniu porad dwa razy w tygodniu.
W 2016 roku wykonano 963 badania, 458 testów, 76 % osób
badanych to kobiety.

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
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Finansowanie
Pozostałe

liczba PKD: 3
liczba klientów PKD: 1328
liczba konsultacji: 424
liczba wykonanych testów: 746
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
31000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 31000,00

410

Zwiększenie dostępności usług terapii
indywidualnej, grupowej oraz
interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

W ramach programu o charakterze ograniczania szkód
osoby stosujące środki
zdrowotnych i społecznych podjęcie działania dotyczącego
psychoaktywne
zwiększenia dostępności usług terapii indywidualnej, grupowej
oraz interwencji środowiskowej dla osób objętych programem
metadonowym.
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ otrzymało dotację w
wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania na realizację
programu leczenia substytucyjnego. Środki zostały przekazane na
podstawie umowy nr DZ-Z/23/2016 z dnia 15.03.2016 r. Zadanie
było realizowane w Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych we Wrocławiu. Zajęcia dla pacjentów
prowadzone były w formie terapii indywidualne, diagnozowania
potrzeb i problemów socjalnych oraz pomoc w ich rozwiązywaniu
u osób uzależnionych, poradnictwa indywidualnego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz oczekujących na
terapię, edukacji zdrowotnej dla uczestników programu
substytucyjnego. Z programu skorzystało 3084 osoby (w tym 63
osoby spoza Wrocławia). Udzielono ponad 3000 porad osobom
starającym się o przyjęcie do Poradni Metadonowej.
Przeprowadzono 2191 porad indywidualnych, 854 terapii
indywidualnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z
substytucji lekowej skorzystało 279 osób (przyjmujących Metadon
224, przyjmujących Suboxon 55).
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liczba programów: 1
liczba odbiorców programu: 3084

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 30000,00

Razem:

61 000,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

411

Obchody Światowego Dnia AIDS (201
6).
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" (Toruń)

W ramach zadania:
ogół społeczeństwa: /12700
a) w dniu 1 grudnia 2016 r. na toruńskiej starówce zorganizowano
happening "Świece pamięci i świadomości społecznej", podczas
którego wolontariusze rozdali ok. 2000 ulotek o tematyce
HIV/AIDS, przeprowadzali rozmowy z uczestnikami i zapalili
znicze układając je w w kształcie czerwonej wstążki;
b) od 10 listopada 2016 r. na okres miesiąca w toruńskich
akademikach rozwieszono 30 plakatów o tematyce HIV/AIDS , na
kilku wydziałach rozdano 500 ulotek o tematyce HIV/AIDS. Do
akcji informacyjnej włączyły się także lokalne media emitując
spoty informacyjne o zbliżającym się Światowym Dniu AIDS.
c) 2 grudnia 2016 r. w klubie studenckim Od Nowa
zorganizowano koncert z okazji Światowego Dnia AIDS.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9900,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 6700,00

412

Program wsparcia i pomocy osobom
zakażonym HIV/chorym na AIDS i ich
rodzinom "Razem bezpieczniej" wraz
z punktem konsultacyjnoinformacyjnym (2016).
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" (Toruń)

W ramach zadania:
a) odbyły się dyżury konsultantów i doradców, podczas których
udzielano informacji na temat :
- testowania w kierunku HIV,
- placówek specjalistycznej służby zdrowia oraz placówek
udzielających specjalistycznej pomocy psychologicznej,
- praw i obowiązków osób zakażonych wirusem HIV i chorych na
AIDS,
- organizacji i instytucji pomagających zakażonym HIV,
- metodach leczenia i lekach antyretrowirusowych,
- zasadach bezpiecznych zachowań seksualnych,
- zasadach higieny, żywienia i opieki nad osobami zakażonymi i
chorymi na AIDS
(liczba odbiorców: 75 osób)
b) prowadzono grupy wsparcia dla osób zakażonych i ich rodzin
(liczba odbiorców: 19 osób)
c) prowadzono zajęcia kulturalno-oświatowe i integracyjne dla
osób żyjących z HIV i ich rodzin (liczba odbiorców: 45 osób)

liczba punktów : 1
liczba odbiorców: 75
liczba porad/interwencji: 80

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
inne: 4846,00
Urząd Miasta: 9500,00

413

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
(PKD) wykonujące badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie, połączone z
poradnictwem przed i po teście (2016)
.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" (Toruń)

W ramach zadania:
klienci PKD ich rodziny i bliscy: /864
a) prowadzono dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym
w Toruniu oraz w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w
Bydgoszczy;
b) przeprowadzono akcję promocyjną dotyczącą działalności PKD
(w akademikach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w
aptekach i przychodniach dystrybuowano plakaty i ulotki, na
stronie internetowej stowarzyszenia umieszczono informacje o
możliwości wykonania testu).

ogół społeczeństwa: /75
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liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 864
liczba konsultacji: 864
liczba wykonanych testów: 855
liczba wykrytych zakażeń HIV: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
28000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 75,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
34000,00
Wojewoda: 26911,00

414

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy
dla osób zakażonych HIV (2016)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" (Toruń)

W ramach zadania zorganizowano 10-dniowy turnus
ich rodziny i bliscy: /10
rehabilitacyjno-wypoczynkowy, którego efektem było:
osoby zakażone HIV: /25
- wzmocnienie psychiczne uczestników turnusu,
- poprawa kondycji fizycznej uczestników turnusu,
-wzrost wiedzy dotyczącej HIV/AIDS i różnorodnych form pomocy,
-gotowość podjęcia świadomych starań o własne życie i zdrowie:
przestrzeganie diety, reżimu brania leków, racjonalny sposób
życia,
- gotowość do podjęcia różnych aktywności życiowych - nauka,
praca zawodowa, społeczna, utworzenie sieci nieformalnej
pomocy.

liczba akcji/informacji: 1
liczba uczestników szkoleń: 25

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 2898,00
Urząd Miasta: 8000,00

53 200,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

415

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Udział w kampaniach medialnych
organizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Udział w obchodach Światowego Dnia AIDS (1 grudnia 2016 r.)
ogół społeczeństwa
poprzez zamieszczenie logo ,Czerwonej Kokardki; na stronie
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
jako wyraz solidarności i wsparcia dla osób żyjących z HIV i
chorych na AIDS.

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Przekazanie informacji na temat Kampanii "Coś was łączy? Zrób
test na HIV"
416

Dystrybucja materiałów
opracowanych przez KC ds. AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział w lubelskiej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej
NIEĆPA; zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny. W dniu 2 czerca 2016
r. w Lublinie odbył się koncert muzyczny połączony z akcją
profilaktyczną z zakresu uzależnień. Przedstawiciele
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, policji oraz
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom
spotkali się z uczestnikami kampanii. Udzielano informacji na
temat sposobów uzyskania pomocy,rozdawano materiały
informacyjno-edukacyjne, pozyskane m.in. z Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowego Centrum ds. AIDS książki, broszury, plakaty, ulotki.

ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
służby mundurowe
służby ratunkowe

417

Aktualizacja na stronie internetowej
danych o placówkach i instytucjach
działających w obszarze HIV/AIDS.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Aktualizacja na stronie internetowej danych o placówkach i
ogół społeczeństwa
instytucjach działających w obszarze HIV/AIDS. W roku 2013
powstał w ROPS w Lublinie: Informator o instytucjach działających
na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubelskim.
Baza danych umieszczona w Informatorze, jest corocznie
aktualizowana z inicjatywy pracowników ROPS w Lublinie oraz na
bieżąco uzupełniana na wniosek zainteresowanych instytucji i
organizacji pozarządowych.
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liczba programów oraz inicjatyw: 1

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

418

Wspieranie programów wczesnej
interwencji i programów rekomendow
anych.
—————————————————
Towarzystwo Nowa Kuźnia

30 marca 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania z
zakresu przeciwdziałanie narkomanii, profilaktyki w zakresie
HIV/AIDS oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. W ramach konkursu zrealizowano zadanie:
Wspieranie programów wczesnej interwencji lub innych
programów rekomendowanych przez KBPN, IPiN lub MEN,
adresowanych do młodzieży używającej eksperymentalnie lub
okazjonalnie środków odurzających. Dofinansowanie dotyczyło
kosztu przeprowadzenia programu interwencyjnego Fred goes
Net przez certyfikowanych specjalistów (wywiad wstępny, praca z
grupą, (terapia), rozmowy kończącej Fred goes Net, rekrutacji i
ewaluacji oraz kosztu zakupu pomocy do zajęć (literatura, art.
biurowe, piśmiennicze, itp).
Uczestnicy: 60 osób - młodzież biorąca udział w programie Fred
goes Net w wieku 14-21 lat, używająca narkotyków w sposób
okazjonalny lub problemowy.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr DZU.JS.423.13.2016

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

419

Wspieranie punktów konsultacyjno-dia
gnostycznych
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

W ramach ogłoszonego w dniu 30 marca 2016 r. otwartego
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych ogłoszono zadanie: Wspieranie działalności
punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Na to działanie
przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. Jedna organizacja złożyła
ofertę, ale nie spełniała ona wymogów formalnych. W związku z
powyższym zadanie nie zostało zrealizowane, a zaplanowane
środki finansowe zostały wykorzystane na inne cele.

klienci PKD ich rodziny i bliscy

420

Wspieranie programów o charakterze
partyworkingu.
—————————————————
Towarzystwo Nowa Kuźnia

W dniu 30 marca 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na
osoby pomiędzy 12 a 25 r. życia (ok.
realizację zadań z zakrsu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki 610 osób)
w zakresie HIV/AIDS oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. W ramach konkursu wsparto realizację zadania
pod nazwą: Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w
miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami
(kluby, dyskoteki, imprezy masowe itp.). W ramach środków
Województwa Lubelskiego dofinansowano działania
środowiskowe w lubelskich dyskotekach, klubach (partywekerzy),
konsultacje z psychologiem dla osób zagrożonych uzależnieniem
oraz dofinansowano zakup pomocy do zajęć (art. biurowe,
piśmiennicze, ulotki itp).
Adresaci: osoby zagrożone kontaktem ze środkami
uzależniającymi oraz osoby eksperymentujące ze środkami
uzależniającymi
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr DZU.JS.423.14.2016.
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liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 60

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

liczba programów: 1
liczba odbiorców programu: 610

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

421

Zmniejszenie marginalizacji
społecznej osób uzależnionych i osób
zakażonych HIV
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

W ramach ogłoszonego w dniu 30 marca 2016 r. otwartego
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych ogłoszono zadanie:
Zmniejszenie marginalizacji społecznej poprzez organizację
szkoleń zawodowych dla osób używających narkotyków
szkodliwie lub osób uzależnionych oraz osób zakażonych HIV.
Wpłynęła jedna oferta, ale nie spełniała wymogów formalnych.
środki finansowe przeznaczone na zadanie zostały wykorzystane
na inne zadania w ramach tego konkursu.

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

422

Udział w pracach Wojewodzkiego
Zespołu ds. Przeciwdziałania
Narkomanii I HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Uczestnictwo pracowników ROPS w pracach Wojewodzkiego
Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
oraz Przeciwdziałania Narkomanii powołanego Zarządzeniem nr
88 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 maja 2013 r.
w Lublinie

pracownicy ROPS w Lublinie

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1

423

1. Prowadzenie badań własnych na
terenie województwa lubelskiego
2. Udostęnianie badań i opracowań
dotyczących problematyki HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

1. W roku 2016 przeprowadzono na zlecenie ROPS w Lublinie
badanie społeczne: Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec
zakażeń HIV i zachorowań na AIDS oraz osób zakażonych HIV i
chorujących na AIDS. Przebadano reprezentatywną grupę 1000
mieszkańców woj. lubelskiego. Działanie zrealizowano zgodnie z
umowa nr DZU.AR.2321.22.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
pomiędzy ROPS a ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z
o.o. ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno.
2. Przekazano informację nt. Raportu: Profilaktyka zakażeń
HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-2014. Analiza zebranych
danych, wnioski i rekomendacje. Autor dr Edyta Widawska.
Oba raporty umieszczono na stronie internetowej ROPS w
Lublinie

podmioty realizujące działania w
zakresie HIV/AIDS

liczba udostępnionych materiałów:
2

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
20295,00

424

Przygotowanie Raportu Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Opracowanie przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o
podmioty realizujące działania w
Narkotykach i Narkomanii Raportu Wojewódzkiego pn.:
zakresie HIV/AIDS
Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie
województwa lubelskiego w 2015 r. Raport został przesłany do
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Departamentu
Zdrowia UMWL oraz został zamieszczony na stronie internetowej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Raport
zawiera obszerną informację na temat instytucji i placówek
udzielających pomocy i wspracia w zakresie leczenia, poradnictwa
i innych świadczeń dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Ponadto w Raporcie zaprezentowano dane statystyczne
dotyczące zachorowań, zgonów i drogi zakażeń HIV w
województwie lubelskim.

liczba udostępnionych materiałów:
1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

425

Wymiana i udzielanie informacji innym
podmiotom
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

1. Udział w internetowym badaniu: Ewaluacja Krajowego
KC ds.AIDS, osoba prywatna,
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Ministerstwo Zdrowia
realizowanego na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.
2. Na wniosek pana Tomasza Sobeckiego przekazano informację
w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczącej osób
zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
3. Udział w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady
Ministrów w sprawie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata
2017-2021
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liczba podmiotów
zainteresowanych informacjami o
HIV/AIDS: 3
liczba udostępnionych materiałów:
3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Razem:

53 295,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis
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Działania edukacyjno-informacyjne w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową,
dystrybucja ulotek, broszur. (2016)
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Działania edukacyjno-informacyjne realizowane były podczas
organizowanych imprez prozdrowotnych w ramach stoiska
"zdrowe lubuskie" m.in. podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia,
Obchodów Światowego dnia Zdrowia, Przystanku Woodstock w
Kostrzynie nad Odrą oraz cyklicznych akcjach Krwiodawstwa.
Powyższe działania skierowane były do ogół społeczeństwaodbiorców wskazanych przedsięwzięć. Głównym celem edukacji
było zwiększenie świadomości na temat drogi i sposobów
zakażenia wirusem HIV oraz chorób przenoszonych drogą
płciową. Prowadzono dystrybucję ulotek, broszur, plakatów,
filmów edukacyjnych (otrzymanych z KC ds. AIDS).

427

Organizacja Obchodów Światowego
Dnia Walki z AIDS (2016)
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

1.Organizacja konferencji prasowej wraz z uroczystym otwarciem młodzież powyżej 15 r.ż.: /80
nowo wyremontowanego Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego
Członkowie Zespołu KKP ds. AIDS,
Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. media, lekarze: /30
z o.o. W spotkaniu udział wzięli m.in. członkowie Zespołu
Koordynującego Realizację Krajowego Programu
Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Lubuskim.
2. Organizacja spotkania dla młodzieży z lubuskich szkół
licealnych w ramach którego odbyła się emisja filmu
edukacyjnego oraz wykład nt. zagrożeń wynikających z zakażeń
wirusem HIV, bezpiecznych zachowań, a także przeprowadzono
mini konkurs wiedzy o HIV i zakażeń przenoszonych drogą
płciową. Każdy uczestnik otrzymał komplet materiałów
edukacyjnych (ulotki, broszury), natomiast opiekun grupy otrzymał
płytę edukacyjną pn. "Zapobieganie HIV?AIDS i chorobom
przenoszonym droga płciową - Edukacja młodzieży szkolnej"
(Wydawnictwo KC ds. AIDS).
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Wsparcie finansowe zadań
publicznych realizowanych przez
organizacje pozarządowe w zakresie
zwiększenia poziomu wiedzy na temat
bezpiecznych zachowań, profilaktyki
HIV oraz zapobiegania
rozprzestrzeniania się AIDS oraz
chorób przenoszonych droga płciową
(2016).
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Przekazanie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn " Miłość,
młodość, odpowiedzialność podczas przystanku Woodstock w
Kostrzynie nad Odrą dla Towarzystwa Rozwoju Rodziny z Zielonej
Góry.

Finansowanie
Pozostałe

młodzież powyżej 15 r.ż.
liczba odbiorców: 10000
ogół społeczeństwa: /10000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)

liczba odbiorców: 100

młodzież powyżej 15 r.ż.:
liczba odbiorców: 1000
10000/10000
ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
5000/5000

STRONA 173 z 262

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
200,00

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
8240,00
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Wydruk ulotek informacyjnoedukacyjnych
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Wydruk ulotek informacyjno-edukacyjnych dotyczących
profilaktyki HIV/AIDS oraz infekcji przenoszonych drogą płciową
pn. "Co powinniście wiedzieć, aby żyć i kochać bezpiecznie) w
nakładzie 2000 szt. Ulotki zostały opracowane przez specjalistów
z Towarzystwa Rozwoju Rodziny z Zielonej Górze.

młodzież powyżej 15 r.ż.
nakład: 2000
ogół społeczeństwa: /2000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby powyżej 50 r.ż.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
688,80

Razem:
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10 128,80

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

430

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia AIDS
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Główną ideą prowadzonych działań było popularyzowanie wiedzy ogół społeczeństwa: 1500/700
na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz
zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących
z testowania w kierunku HIV. W dniach od 28 listopada do 01
grudnia 2016 r. działał Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny w
Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w
którym mieszkańcy województwa łódzkiego mogli wykonać
darmowe testy w kierunku obecności przeciwciał anty-hiv.
Młodzież ponadgimnazjalna z terenu województwa łódzkiego
uczestniczyła w dniu 30 listopada 2016 r. w warsztatach
prowadzonych w ramach Dnia Aktywnego Obywatela na terenie II
Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Tematyka zajęć
koncentrowała się na zagadnieniach społecznych:
- Każdego z nas może to spotkać, o profilaktyce zakażeń wirusem
HPV, HCV, HIV/AIDS - dr n. med. Zbigniew Deroń (Kierownik
Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego i Chorób Wątroby,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr Wł. Biegańskiego w
Łodzi);
- Czy jesteśmy wolni od dyskryminacji? mł. insp. Włodzimierz
Sokołowski (Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds.
Ochrony Praw Człowieka);
- Uzależnienie od substancji psychoaktywnych a zagrożenie
zakażeniem wirusem HIV Monika Pawlak (Ośrodek Leczenia,
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Sokolnikach);
- Zakażenie wirusem HIV aspekty psychospołeczne - Małgorzata
Rudnicka (Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
MONAR w Sokolnikach).
Ogłoszono konkurs literacki dla funkcjonariuszy oraz osadzonych
w siedmiu Zakładach Karnych z terenu województwa łódzkiego,
będących w strukturze Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Łodzi pn. HIV nie wyrok, spojrzenie zza krat.
Podsumowaniem Wojewódzkich Obchodów był spektakl Fundacji
Garnizon Sztuki #POZYTYWNI, który odbył się w dniu 1 grudnia
br. w łódzkiej WYTWÓRNI. W tym czasie wolontariusze Polskiego
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy
w Łodzi w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego rozdawali
ulotki oraz udzielali informacji na temat wirusa HIV i choroby
AIDS.
Rezultaty:
- w PKD wykonano 30 testów;
- w warsztatach dla młodzieży uczestniczyło ok. 100 osób;
- na konkurs wpłynęło 19 prac, nagrodzono funkcjonariusza
OISW, osadzonego z ZK w Sieradzu, dwóch osadzonych w ZK w
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Finansowanie
Pozostałe

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
28430,29
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Łowiczu oraz Zakład Karny w Łowiczu;
- w spektaklu uczestniczyło 600 osób.
431

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia. Zadanie publiczne
pn. "Bądź odpowiedzialny - wygraj z
HIV - kampania edukacyjna"
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi

W ramach zadania przeprowadzono szkolenia z zakresu HIV
/AIDS dla uczniów 17 placówek oświatowych z 8 powiatów
województwa łódzkiego. Celem warsztatów było promowanie
zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, podniesienie akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS

432

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia. Zadanie publiczne
pn. "Żyj bezpiecznie - profilaktyka
zarażeń HIV/AIDS"
—————————————————
Stowarzyszenie Pomocy
Psychologicznej NADZIEJA w Łodzi

433

Zakażenie HIV - aspekty medyczne i
psychospołeczne. Jak chronić siebie i
innych. Szkolenia dla funkcjonariuszy
straży pożarnej.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/274

liczba szkoleń/działań: 18
liczba odbiorców: 274
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
21640,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia o charakterze
młodzież: 300/246
warsztatowym, wspierające działalność wychowawczą,
informacyjną i edukacyjną. Głównym celem programu było
dostarczenie wiedzy na temat wirusa HIV i choroby AIDS oraz
edukacja w zakresie ryzykownych zachowań w tym edukacja
seksualna ukierunkowana na promowanie zachowań na
bezpieczne i odpowiedzialne. Program zrealizowano w 5 szkołach
ponadpodstawowych.

liczba szkoleń/działań: 13
liczba odbiorców: 246
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
7185,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Szkolenia miały na celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie strażacy: 150/99
HIV/AIDS, przydatnej podczas wykonywanej przez Strażaków
służby, podczas pełnienia której może dojść do ekspozycji z
potencjalnie zakaźnym materiałem, co w konsekwencji stwarza
ryzyko zakażenia wirusem HIV.
Przeprowadzono w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, pięciu jednodniowych, sześciogodzinnych
edycji szkolenia.
Program merytoryczny szkolenia zakładał poruszenie zagadnień z
zakresu m.in.: epidemiologii HIV/AIDS w Polsce i na świecie;
diagnostyki zakażeń, naturalnego przebiegu zakażenia; zasad i
możliwości leczenia HIV/AIDS; oceny ryzyka i postępowania
poekspozycyjnego; wpływ sfery psychologicznej i społecznej na
podejmowanie zachowań ryzykownych, zarówno w wymiarze
indywidualnym, jednostkowym, jak i w wymiarze społecznym;
kształtowanie właściwych postaw w zakresie HIV/AIDS; lęki i
stereotypy w kontaktach z osobami zakażonymi.
Formuła szkolenia (wykład i warsztat) zapewniała aktywny udział
uczestników, swobodne wyrażanie przez nich opinii oraz dzielenie
się doświadczeniem zawodowym.
Wykładowcami byli specjaliści z danej dziedziny, posiadający
zarówno wiedzę teoretyczną jak i dysponujący dużym
doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami żyjącymi z
HIV.

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 99
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9350,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Współpraca z lokalnymi mediami
Produkcja i emisja programów telewizyjnych poświęconych
————————————————— tematyce HIV/AIDS
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

435

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia. Zadanie publiczne
pn. "Warsztaty na temat HIV/AIDS dla
pacjentów ośrodków leczenia
uzależnień z terenu województwa łódz
kiego"
—————————————————
Fundacja ARKA

436

Konkurs ofert dla organizacji
W ramach zadania przeprowadzono zajęcia warsztatowe o
pozarządowych z zakresu ochrony i
charakterze profilaktycznym na temat HIV/AIDS dla uczniów 10
promocji zdrowia. Zadanie publiczne
szkół ponadgimnazjalnych.
pn. "Odwaga to rozwaga - zapobiega
zakażeniom"
—————————————————
Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego

ogół społeczeństwa: 15000/15000

W ramach zadania przeprowadzono 7 dwunastogodzinnych
osoby podejmujące ryzykowne
warsztatów skierowanych do mężczyzn i kobiet, którzy podjęli
zachowania: 50/84
leczenie w ośrodku oraz dla ich partnerów. Przeprowadzono
zajęcia z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS, postaw wobec osób
zakażonych oraz praw jakie posiadają osoby zakażone wirusem.

młodzież: 300/1049

liczba odbiorców: 15000

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
13707,03
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 84

liczba odbiorców projektu: 1049

Razem:
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Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
10920,00

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
10255,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
101 487,32

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

437

Wsparcie działań organizacji pożytku
publicznego na prowadzenie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa
Małopolskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 roku na zadania z
zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS zostały przekazane
łącznie środki finansowe w kwocie 85 012 zł na realizację zadań w
zakresie profilaktyki

młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

Planowana kwota:
85012,00
Wydatkowana kwota:
85012,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

438

Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze przeciwdziałania
uzależnieniom oraz zapobiegania HI
V/AIDS
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną związaną z
tematyką uzależnień. Dodatek ukazał w Gazecie Krakowskiej w
dniu 14 października 2016 roku w postaci 16 stronicowego
magazynu formatu A4 w nakładzie 4 000 sztuk. Dodatkowo
przeprowadzona została tygodniowa kampania internetowa na
serwisach Gazety będąca zapowiedzią dodatku. Zawartość
merytoryczna kampanii dotyczyła szeroko pojętej profilaktyki
uzależnień. Poruszone zostały m.in. tematy związane z:
profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem narkomanii,
zagrożeniami przyjmowaniem nowych substancji
psychoaktywnych, a także ryzykiem zakażenia HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
24600,00
Wydatkowana kwota:
24600,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

439

Zamieszczanie informacji nt.
wydarzeń/kampanii/akcji
profilaktycznych na stronach interneto
wych
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Na bieżąco zamieszczano informacje nt. wydarzeń/kampanii/akcji
profilaktycznych odbywających się na terenie województwa
małopolskiego na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl oraz
www.malopolska.pl, a także na profilu facebooka Zdrowie w
Małopolsce.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Finansowanie
Pozostałe

440

Dofinansowanie przez Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii szkoleń i w
arsztatów
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Szkolenie z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych oraz roli
ogół społeczeństwa
poradnictwa około testowego w kierunku HIV dla personelu
medycznego oraz wspomagającego Dom Pomocy Społecznej.
Szkolenie dla kadry terapeutyczno-pedagogicznej Powiatowego
Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie. Podczas
szkolenia omówiono zagadnienia związane z profilaktyką
zachowań ryzykownych z uwzględnieniem konsekwencji
wynikających z przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz
postępowania z osobami będącymi pod wpływem substancji
psychoaktywnych. Ponadto poruszono rolę poradnictwa około
testowego w kierunku HIV/HCV oraz chorób przenoszonych drogą
płciową. Szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w
Krakowie z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych w tym
HIV/HCV oraz pomocy przedmedycznej i postępowania w
przypadku zatruć środkami chemicznymi. Położono główny nacisk
na postępowanie z osobami pod wpływem substancji
psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz postępowania po
zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny
(HIV/HBV/HCV). Seminarium szkoleniowo-warsztatowe "Jestem
świadomy i nie ryzykuję-HIV może dosięgnąć każdego" przy
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie oraz
Tarnowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej w Tarnowie.
Podczas seminarium omówiono zagadnienia związane z
profilaktyką zachowań ryzykownych z uwzględnieniem
konsekwencji wynikających z przyjmowania substancji
psychoaktywnych oraz postępowania z osobami będącymi pod
wpływem substancji psychoaktywnych. Ponadto poruszono rolę
poradnictwa około testowego w kierunku HIV/HCV oraz chorób
przenoszonych drogą płciową

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

441

Finansowanie działalności Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Spotkanie Pełnomocników Gminnych ds. Przeciwdziałania
ogół społeczeństwa
Uzależnieniom. Celem spotkania było wspieranie działań
lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów narkotykowych i
hazardowych, wymiana dobrych praktyk oraz przekazywanie
nowej wiedzy między innymi z zakresu "Profilaktyka HIV/ AIDS, co
warto wiedzieć. Czemu służą Punkty Anonimowego Testowania"

Planowana kwota: 8190,00
Wydatkowana kwota:
8190,00
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442

Wsparcie działań organizacji pożytku
publicznego na prowadzenie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa
Małopolskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju
ośrodków leczenia uzależnień w 2016 roku na zadania
skierowane do osób zakażonych wirusem HIV, zostały
przekazane łącznie środki finansowe w kwocie 325 710 zł na
rozwój i doposażenie ośrodków dla osób uzależnionych

osoby aktywne seksualnie
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno-prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni,
migranci),
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

443

Finansowanie działań Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Samorząd Województwa finansuje działalność Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego, który w ramach otrzymanych
środków udzielił między innymi pomocy finansowej na
funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Tarnowie oraz mobilnego punkt testowania w Sieradzy W
Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych wykonywane są
bezpłatnie i anonimowo badania w kierunku HIV połączone z
profesjonalnym poradnictwem przed i po teście. W Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym w Tarnowie wykonano 86 badań
(nie wykryto żadnego zakażenia HIV) bez testu na konsultacje
przyjęto 43 osoby, w sumie udzielono 129 porad. W trakcie
konsultacji edukowano i korygowano zachowania związane z
używaniem i nadużywaniem alkoholu i narkotyków; szacowano
ryzyko zachowań seksualnych podejmowanych w związku z
używaniem substancji psychoaktywnych, korygowano zachowania
narażające na zakażenie HIV/HBV/HCV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

444

Współpraca z innymi instytucjami w
ramach Zespołu ds. Realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Pracownik Zespołu ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej Urzędu
zespoły wojewódzkie
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uczestniczył w
pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołanego przez Wojewodę
Małopolskiego

Planowana kwota:
325710,00
Wydatkowana kwota:
325710,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota:
22000,00
Wydatkowana kwota:
22000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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465 512,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

445

Druk materiałów edukacyjnych
Druk matriałów edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS skierowanych
dotyczących HIV/AIDS.
do ogólu społeczństwa.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

ogół społeczeństwa: 100000/100000

446

Druk materiałów edukacyjnych
Druk matriałów edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS skierowanych
dotyczących HIV/AIDS.
do ogólu społeczństwa.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

ogół społeczeństwa: 100000/

Finansowanie
Pozostałe

liczba tytułów: 1
nakład: 45000

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 5000,00
Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00
Razem:
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5 000,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

447

Zajęcia psychoedukacyjne dla
Zajęcia były przeprowadzone w ramach Opolskiego Dnia
uczniów szkół średnich dotyczące HIV Testowania w kierunku HIV. Skierowane były do młodzieży
i AIDS.
ponadgimnazjalnej z Kluczborka.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

448

Opolski Dzień Testowania w kierunku
HIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

młodzież ponadgimnazjalna: /16

Finansowanie
Pozostałe

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 16

W 2016 r. miał miejsce Opolski Dzień Testowania w kierunku HIV, ogół społeczeństwa
którego organizatorem był Wojewódzki Zespół ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3440,00

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1800,00

5 240,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

449

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie Przeprowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki zakażeń HIV,
profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i diagnostyki i leczenia AIDS w ramach stażu podyplomowego dla
leczenia AIDS w ramach stażu
lekarzy i lekarzy dentystów.
podyplomowego dla lekarzy i lekarzy
dentystów.
—————————————————
Samorząd Województwa w
Rzeszowie

ogół społeczeństwa: 167/167

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 4342,00
Wydatkowana kwota:
4342,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

450

Konkurs plastyczny na temat HIV,
Konkurs plastyczny na temat HIV, AIDS i narkomanii dla uczniów
AIDS i narkomanii dla uczniów szkół
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Porozmawiajmy o
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych AIDS"
pt. "Porozmawiajmy o AIDS"
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie

ogół społeczeństwa: 30/30

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 1000,00

451

Konkurs plastyczny na temat
Konkurs plastyczny na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu
uzależnień, AIDS i zdrowego trybu
życia pod nazwą "Zawsze Razem" dla dzieci kl. I - III szkół
życia pod nazwą "Zawsze Razem" dla podstawowych.
dzieci kl. I - III szkół podstawowych.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/30

452

Zestawienie statystyczne zakażeń
Zestawienie statystyczne zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w
HIV i zachorowań na AIDS w woj.
woj. podkarpackim w 2001-2015
podkarpackim w 2001-2015
—————————————————
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

liderzy opinii: 20/20
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

liczba podmiotów
zainteresowanych informacjami o
HIV/AIDS: 30
liczba udostępnionych materiałów:
20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Razem:

5 342,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

453

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Olimpiada, zgodnie z przyjętą formułą, przebiegała etapowo: I
etap szkolny, II etap powiatowy, III etap wojewódzki. Celem
olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat budowy
ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), epidemiologii
zakażeń HIV, wykrywania HIV, zapobiegania zakażeniom HIV
oraz w zakresie innych chorób przenoszonych drogą płciową.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

454

Zwiększanie dostępu do informacji na
temat HIV/AIDS poprzez strony
internetowe: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego oraz pozostałych
członków Wojewódzkiego Zespołu
ds.realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w latach
2012-2016,a także poprzez
portale społecznościowe.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Na stronach internetowych właściwych instytucji zamieszczane
ogół społeczeństwa
były informacje dotyczące: testowania w Punkcie KonsultacyjnoDiagnostycznym (PKD) w Białymstoku, sieci PKD w Polsce,
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS na lata 2012-2016, podstaw prawnych Programu.

455

Finansowe i pozafinansowe
wspieranie Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Białymstoku.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego / organizacje
pozarządowe

Wspieranie PKD w Białymstoku, wykonującego anonimowe i
bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem
okołotestowym, wg obowiązujących standardów Krajowego
Centrum ds. AIDS.

Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 54
liczba odbiorców: 11365

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt

klienci PKD ich rodziny i bliscy

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - sprzęt

Razem:
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Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1287,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Miasta: 0,00

1 287,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

456

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Współpraca z NGO, realizacja
Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku
programów zdrowotnych dotyczących zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds.AIDS
ważnych problemów zdrowotnych.
Podnoszenie kompetencji
zdrowotnych mieszkańców województ
wa.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej oddział terenowy Słupsk

Finansowanie
Pozostałe

mieszkańcy miasta Słupska i powiatu
słupskiego: 475/436

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
53396,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
Krajowe Centrum ds. AIDS:
15700,00
Razem:
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53 396,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

457

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2016r.
—————————————————
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy z Częstochowy

W ramach zadania zorganizowano konferencję, warsztaty dla
pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek
wsparcia dziennego nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjalnych i licealnych. Zorganizowano powiatową olimpiadę
wiedzy na temat HIV i AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
licealnych, uliczny happening oraz wycieczkę studyjną dla dzieci.
Łącznie w różnych inicjatywach udział wzięło 1645 osób.

458

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2016r.
—————————————————
Stowarzyszenie Tęczówka z Katowic

W ramach zadania przeprowadzono 6 akcji partyworkingu, w
osoby podejmujące ryzykowne
których bezpośrednio skorzystało z rozmów 250 osób, rozdano
zachowania: 267/267
600 kompletów prezerwatyw i lubrykantów, rozdano 100 ulotek na
temat HIV. Z możliwości bezpłatnego wsparcia psychologa
skorzystało 5 osób. Na dyżury prewencyjne przyszło 12 osób.
Wydrukowano ulotki w nakładzie 1200 szt.

459

Otwarty konkurs ofert na realizację
W ramach zadania zorganizowano warsztaty w których udział
zadania publicznego Województwa
brała młodzież gimnazjalna i licealna (1016 uczniów). Wydany
Śląskiego w ramach Krajowego
został biuletyn 1000 sztuk.
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2016r.
—————————————————
Stowarzyszenie Twoje Zdrowie z
Bielska-Białej

dzieci i młodzież: 1016/1016

460

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2016r.
—————————————————
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSAPOLAND z Warszawy (Oddział Śląski
z Katowic)

W ramach zadania zorganizowano szkolenia, w których wzięło
udział 1300 osób. Rozdano 1000 ulotek o tematyce chorób
przenoszonych drogą płciową oraz 500 sztuk środków
antykoncepcyjnych. Przeszkolono 30 osób do wolontariatu na
stanowisko edukatora.

Finansowanie
Pozostałe

osoby aktywne seksualnie: 1255/1255 liczba odbiorców projektu: 1645
dzieci i młodzież: 390/390
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 100

Planowana kwota: 9870,00
Wydatkowana kwota:
9870,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 9870,00

liczba odbiorców projektu: 267
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 1300

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 9000,00

liczba odbiorców projektu: 1016
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 1000

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 5000,00

osoby aktywne seksualnie: 1300/1300 liczba odbiorców projektu: 1300
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 1000

Planowana kwota: 5630,00
Wydatkowana kwota:
5630,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 5630,00
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461

Otwarty konkurs ofert na realizację
W ramach zadania zorganizowano warsztaty dla 90 uczestników.
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2016r.
—————————————————
Fundacja POMOST z Zabrza

osoby pozbawione wolności: 90/90

462

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2016r.
—————————————————
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia
Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu
Życia Pro-Vita z Gliwic

osoby aktywne seksualnie: 1020/1020 liczba odbiorców projektu: 1020
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 1600

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 8000,00

463

Otwarty konkurs ofert na realizację
W ramach zadania zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla
zadania publicznego Województwa
950 uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych (6 szkół objętych
Śląskiego w ramach Krajowego
programem).
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2016r.
—————————————————
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu
Życia Rozwój z Gliwic

dzieci i młodzież: 950/950

liczba odbiorców projektu: 950

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 8000,00

464

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2016r.
—————————————————
Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM
z Sosnowca

dzieci i młodzież: 1052/1052

liczba odbiorców projektu: 1052

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
2500,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 2500,00

W ramach zadania zorganizowano warsztaty dla uczniów szkół
gimnazjalnych i licealnych w wieku 14-18 lat, rodziców,
nauczycieli tj. 891 osób oraz 129 harcerzy w ramach Harcerskiej
Akcji Letniej. Łącznie akcja objęła 1020 osób.

W ramach zadania zorganizowano zajęcia edukacyjne dla 1012
uczniów. Przeprowadzono 54 warsztaty dla młodzieży szkół
gimnazjalnych.
W warsztatach dla przyszłych rodziców wzięło udział 40 osób. W
akcji Gry Miejskie uczestniczyły 3 szkoły.
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liczba odbiorców projektu: 90

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 6000,00

465

Otwarty konkurs ofert na realizację
W ramach zadania zorganizowano zajęcia edukacyjne, w których
zadania publicznego Województwa
udział wzięła młodzież gimnazjalna i licealna (320 uczniów).
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2016r.
—————————————————
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
Hospicjum z Gliwic

dzieci i młodzież: 320/320

liczba odbiorców projektu: 320

Razem:
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Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 4000,00
58 000,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

466

Koordynowanie działań w związku z
Koordynowanie działań w związku z Rządowym Programem
Rządowym Programem "Bezpieczna i "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014 - 2016.
przyjazna szkoła" na lata 2014 - 2016.
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

467

Organizacja debat młodzieżowych w
Organizacja debat młodzieżowych w ramach Świętokrzyskich Dni
ramach Świętokrzyskich Dni Profilakty Profilaktyki.
ki.
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

młodzież

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

468

Organizacja oraz koordynowanie
działań projektu "Zlotu Szkół
Promujących Zdrowie"; w ramach
Festiwalu Zdrowia w Busku- Zdroju.
Jednym z elementów programu była
profilaktyka uzależnień z
uwzględnieniem profilaktyki
zapobiegania HIV i zwalczania AIDS.
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

Organizacja oraz koordynowanie działań projektu "Zlotu Szkół
Promujących Zdrowie" w ramach Festiwalu Zdrowia w Busku Zdroju. Jednym z elementów programu była profilaktyka
uzależnień z uwzględnieniem profilaktyki zapobiegania HIV i
zwalczania AIDS.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

469

Realizacja w szkołach i placówkach
pogadanek, projektów, konkursów
szkolnych, gminnych bądź
rejonowych, spotkań ze specjalistami
w zakresie profilaktyki uzależnień,
spotkań z osobami chorymi,
przedstawień teatralnych, koncertów,
organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS.
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

Realizacja w szkołach i placówkach pogadanek, projektów,
konkursów szkolnych, gminnych bądź rejonowych, spotkań ze
specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień, spotkań z
osobami chorymi, przedstawień teatralnych, koncertów,
organizacja obchodów Światowego Dnia AIDS.

dzieci i młodzież

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

470

Koordynowanie działań
Koordynowanie działań podejmowanych przez szkoły/placówki w
podejmowanych przez
ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego "Profilaktyka
szkoły/placówki w ramach
a Ty".
ogólnopolskiego programu
profilaktycznego "Profilaktyka a Ty".
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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471

Publikacja na stronie internetowej
Publikacja na stronie internetowej przykładów dobrych praktyk z
przykładów dobrych praktyk z obszaru obszaru profilaktyki.
profilaktyki.
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

472

Udzielanie wsparcia placówkom
doskonalenia nauczycieli i innych
instytucji przy organizacji konferencji i
szkoleń z zakresu szeroko rozumianej
profilaktyki poprzez pomoc w
dystrybucji materiałów szkoleniowych,
publikowanie informacji o szkoleniach
i konferencjach na stronie
internetowej Kuratorium.
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

Udzielanie wsparcia placówkom doskonalenia nauczycieli i innych ogół społeczeństwa
instytucji przy organizacji konferencji i szkoleń z zakresu szeroko
rozumianej profilaktyki poprzez pomoc w dystrybucji materiałów
szkoleniowych, publikowanie informacji o szkoleniach i
konferencjach na stronie internetowej Kuratorium.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

473

Konsultacje indywidualne dla
Konsultacje indywidualne dla zainteresowanych nauczycieli na
zainteresowanych nauczycieli na
temat metodyki prowadzenia zajęć z uczniami na temat HIV i
temat metodyki prowadzenia zajęć z
AIDS.
uczniami na temat HIV i AIDS.
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

pedagodzy szkolni, nauczyciele,
liczba odbiorców: 4
wychowawcy, nauczyciele wychowan:
/4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

474

Warsztaty na temat "Uzależnienia
Zajęcia na temat budowania postaw akceptacji i szacunku wobec
dzieci i młodzieży od środków
osób chorych, z problemami (m.in. zakażonych HIV).
psychoaktywnych - szkolna
interwencja profilaktyczna."
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

- nauczyciele, pedagodzy szkół z
terenu miasta i gminy Daleszyce: /28

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

STRONA 199 z 262

liczba odbiorców: 28

475

Przeprowadzenie na podstawie
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego pt.
&#8222;Wspieranie działań
zapewniających odpowiedni dostęp
do informacji, edukacji i usług w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS
skierowanych do różnych grup
odbiorców oraz wspieranie
działalności punktów informacyjno
&#8211; konsultacyjnych na terenie
województwa
świętokrzyskiego.&#8221;.

W toku realizacji zadania publicznego pt. &#8222;Wspieranie
działań zapewniających odpowiedni dostęp do informacji, edukacji
i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych
grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów
informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa
świętokrzyskiego. Odpowiedzialne rodzicielstwo- pokolenie HIV
MINUS&#8221;, Działaniami objęto kobiety planujące ciążę,
będące w ciąży i ich partnerów oraz wszystkich chętnych
aktywnych seksualnie. Zadaniem z zakresu odpowiedzialnego
rodzicielstwa objęto grupę studentek Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego &#8211; Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej, natomiast zajęcia dotyczące
profilaktyki HIV skierowano do wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie. Zasadniczym celem
podjętych działań było podniesienie świadomości osób z
wybranych grup na temat dróg przenoszenia zakażenia HIV,
————————————————— choroby AIDS i konsekwencji z tym związanych oraz możliwość
Urząd Marszłkowski Województwa
skorzystania z testów na obecność wirusa HIV w Punkcie
Świętokrzyskiego w Kielcach,
Konsultacyjno &#8211; Diagnostycznym w Kielcach. Działania
Stowarzyszenie NAdzieja Rodzinie realizowane w grupie dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny
Wychowawczego w Węgrzynowie miały także charakter
profilaktyczny z uwagi na konsekwencje wynikające z
ryzykownych zachowań związanych z przestępczością, tj.
kradzieże, używanie środków psychoaktywnych, świadczenie
usług seksualnych i inne.
Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne odbyły się dwukrotnie, w
miesiącach czerwiec i wrzesień.

młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
ogółem: 298 osób

liczba odbiorców: 298
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ofert: 1

476

Zamieszczenie znaku "Czerwonej
Kokardki" oznaczającej
międzynarodowy symbol solidarności
z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz
informacji dotyczącej obchodów
Światowego Dnia AIDS na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskieg
o.
—————————————————
Urząd Marszłkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: publikacja
na stronie internetowej: 1

Zamieszczenie znaku"Czerwonej Kokardki" oznaczającej
międzynarodowy symbol solidarności z osobami żyjącymi z
HIV/AIDS oraz informacji dotyczącej obchodów Światowego Dnia
AIDS na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

477

Wspieranie działalności stacjonarnych
i niestacjonarnych punktów informacyj
no-konsultacyjnych.
—————————————————
Urząd Marszłkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

Wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów ogół społeczeństwa
informacyjno-konsultacyjnych poprzez przeprowadzenie na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego pt. "Wspieranie działań zapewniających odpowiedni
dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz
wspieranie działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych
na terenie województwa świętokrzyskiego."

liczba punktów : 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osób korzystających z
poradnictwa: 298
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
wykonanych testów w kierunku
HIV: 240

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

478

Promowanie wśród lekarzy
prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom
ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV.

Promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV.

liczba odbiorców: 15
nakład: 50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

lekarze ginekolodzy/położnicy
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
położne

—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny
479

Zwiększanie dostępności i informacji
wśród ogółu społeczeństwa na temat
testowania w kierunku HIV poprzez
udostępnienie na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego informacji
dotyczącej Punktu Konsultacyjno
&#8211; Diagnostycznego
znajdującego się na terenie
województwa świętokrzyskiego,
umożliwiającego przeprowadzenie
badań w kierunku HIV.
—————————————————
Urząd Marszłkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

Zwiększanie dostępności i informacji wśród ogółu społeczeństwa ogół społeczeństwa
na temat testowania w kierunku HIV poprzez udostępnienie na
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego informacji
dotyczącej Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego znajdującego
się na terenie województwa świętokrzyskiego, umożliwiającego
przeprowadzenie badań w kierunku HIV.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczbz
publikacji: 1

480

Przegląd i analiza obowiązującego
stanu prawnego
—————————————————
Urząd Marszłkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

Analiza oraz zgłoszenie propozycji uwag do Projektu Uchwały
rady Ministrów w sprawie Harmonogramu realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2017 &#8211; 2021.

liczba analiz: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:

Ministerstwo Zdrowia, Związek
Województw RP
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

481

Zrealizowano projekt dotyczący
edukacji w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych drogą
iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny

Zrealizowano projekt dotyczący edukacji w zakresie ochrony
przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi
(w tym spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem
HIV.

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 55
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 54

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

482

Konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego pt. Wspieranie
działań zapewniających odpowiedni
dostęp do informacji, edukacji i usług
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
skierowanych do różnych grup
odbiorców oraz wspieranie
działalności punktów informacyjnokonsultacyjnych na terenie
województwa świętokrzyskiego.
—————————————————
Urząd Marszłkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

Ogłoszenie na podstawie ustawy o działalności pożytku
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny
publicznego i o wolontariacie konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego pt. Wspieranie działań zapewniających
odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców
oraz wspieranie działalności punktów informacyjnokonsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

liczba PKD: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: oferta
realizacji zadania: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

483

Wspieranie (finansowe i
pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno &#8211; diagnostyczny
ch.

Wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno &#8211; diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących standardów
Krajowego Centrum ds. AIDS.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 615
liczba konsultacji: 615
liczba wykonanych testów: 600
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

STRONA 202 z 262

484

Rozwój poradnictwa
specjalistycznego przy Punkcie
Konsultacyjno Diagnostycznym, z
uwzględnieniem usług:
- psychologa,
- psychiatry,
- seksuologa,
- ginekologa,
- wenerologa,
- prawnika,
- pracownika socjalnego

Rozwój poradnictwa specjalistycznego przy Punkcie
Konsultacyjno Diagnostycznym, z uwzględnieniem usług:
- psychologa,
- psychiatry,
- seksuologa,
- ginekologa,
- wenerologa,
- prawnika,
- pracownika socjalnego

klienci PKD ich rodziny i bliscy

liczba PKD oferująca katalog
poszerzonych usług/konsultacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Analizowanie współpracy członków Zespołu ds. realizacji
realizatorzy Programu
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS.
Opracowanie przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS rocznego
sprawozdania z realizacji zadań za 2015 rok.

liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 8
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Udział w badaniu FGI prowadzonym na potrzeby opracowania
diagnozy projektu pn. &#8222;Ewaluacja Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS&#8221;
wykonywanego dla Ministerstwa Zdrowia.

liczba badań : 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny
485

Analizowanie współpracy członków
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.
Opracowanie przez Zespół ds.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS rocznego
sprawozdania z realizacji zadań za
2015 rok.
—————————————————
Członkowie Wojewódzkiego Zespołu
ds. realizacji Programu

486

Udział w badaniu FGI prowadzonym
na potrzeby opracowania diagnozy
projektu pn. &#8222;Ewaluacja
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS&#8221; wykonywanego dla
Ministerstwa Zdrowia.
—————————————————
Urząd Marszłkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

Ministerstwo Zdrowia,

Razem:
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15 000,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

487

"Oddaj krew - sprawdź czy jesteś zdro
wy".
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w
Olsztynie

Realizacja zadania polega na organizowaniu akcji poboru krwi dla ogół społeczeństwa: 1000/1100
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas
akcji prowadzona jest kampania edukacyjno-informacyjna wśród
społeczeństwa oraz wykonywane są badania w kierunku
HIV/AIDS. Akcja ma na celu pozyskiwanie nowych honorowych
dawców krwi.

liczba odbiorców: 1100
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji poboru krwi - 47

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 4000,00

488

Rozszerzenie działalności oświatowowychowawczej i informacyjnej w
zakresie edukacji zdrowotnej olimpiady promocji zdrowego stylu
życia PCK.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w
Olsztynie

Realizacja zadania polega na organizowaniu olimpiady wiedzy o
zdrowiu z uwzględnieniem zagadnień w zakresie HIV/AIDS na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego wśród młodzieży
szkolnej. Celem olimpiady jest promowanie zdrowego stylu życia
oraz kształtowanie wśród uczniów właściwych zachowań i postaw
prozdrowotnych zwłaszcza w kierunku HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3000/1670
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/1000

liczba odbiorców: 2670
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
Marszałek: 4000,00

489

VII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa zdrowie
publiczne i współpraca transgraniczna
w zapobieganiu chorobom zakaźnym.
—————————————————
Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia
Publicznego

Realizacja zadania polega na zorganizowaniu międzynarodowej
konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej zdrowia
publicznego i współpracy transgranicznej w zapobieganiu
chorobom zakaźnym oraz HIV/AIDS. Jednym z głównych celów
konferencji stała się wymiana informacji oraz przeanalizowanie
istniejących i przyszłych zagrożeń w zakresie chorób zakaźnych.

ogół społeczeństwa: /200

liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 10000,00

490

Wróć bez HIV
—————————————————
Mazurska Fundacja Młodzieży
Niepełnosprawnej "Marzenia"

Celem zadania jest przeprowadzenie działań edukacyjnych i
profilaktycznych chorób przenoszonych drogą płciową w tym
zakażeń HIV, skierowanych do młodych ludzi uczestniczących w
imprezach masowych takich jak: festiwale muzyczne, koncerty, a
także dyskoteki w klubach nocnych.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /10000

liczba odbiorców projektu: 10000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3400,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3400,00

Razem:
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21 400,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

491

Wsparcie organizacji etapu
wojewódzkiego konkursu WSSE w Po
znaniu.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w
Poznaniu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół
gimnazjalnych pn. 'Nie daj szansy AIDS'. Zakup nagród dla
laureatów.

492

Kampania promująca funkcjonowanie
Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Poznaniu
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

493

494

młodzież poniżej 15 r.ż.: 35/35

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 35
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 3750,00
Wydatkowana kwota:
3736,76

Kampania mająca na celu promocje działalności PKD w Poznaniu ogół społeczeństwa: 200000/200000
oraz problematyki HIV/AIDS wśród mieszkańców Wielkopolski
poprzez portal internetowy www.miastopoznaj.pl, rozgłośnię
radiową Good Time Radio i media społecznościowe (artykuły,
filmy video, audycje radiowe, itp)

liczba odbiorców: 200000

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00

Wsparcie działania Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Po
znaniu.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego / organizacja
pozrządowa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania HIV
mających na celu wsparcie działania Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Poznaniu. Wyłoniono do realizacji jedną
ofertę pn"Wzmocnienie działania Punktu
Konsultacyjno-=Diagnostycznego w Wielkopolsce". W efekcie
zwiększono liczbę godzin otwarcia PKD w Poznaniu i utworzono
filie w Kaliszu i Pile.

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
960/960

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 960

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00

Udział w pracach Europejskiej grupy
na rzecz poprawy jakości w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Stałe uczestnictwo w pracach grupy za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Udział w europejskim projekcie "Joint
Action on Improving Quality in HIV Prevention". Udział w
konferencji podsumowującej europejski projekt Quality Action
AIDS w Berlinie w dniach 25 &#8211; 27.01.2016r. w Berlinie.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1

liczba inicjatyw z udziałem Polski:
1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

42 736,76
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Data wygenerowania: 2017-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

495

Konferencja dla młodzieży z okazji
Światowego Dnia AIDS pn. Młodzi
wobec HIV
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Konferencja dla młodzieży ponadgimnazjalnej o tematyce
młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/72
wielomodułowej dotyczącej zapobiegania HIV/AIDS z udziałem
ekspertów w dziedzinie profilaktyki, diagnozowania i leczenia
HIV/AIDS. Konferencji towarzyszyły warsztaty z udziałem osoby
żyjącej z HIV. Podczas warsztatów prowadzono konkursy i quizy z
nagrodami. W czasie przerwy była możliwość czynnego
uczestnictwa w stoiskach promocyjno-edukacyjnych.

496

Organizacja akcji promocyjnoinformacyjnej pn. Tramwaj
profilaktyczny HIV
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Przejazd tramwajem ulicami miasta Szczecina: 2 akcje:
17.09.2016 r., 01.10.2016 r. podczas których ogółem brali udział
mieszkańcy, którzy przez megafon pozyskiwali informacje w
zakresie profilaktyki HIV, jak również osoby oczekujące na
przystankach czy na pętli tramwajowej. Grupa edukatorów
przeprowadzała rozmowy i minikonkursy nt. profilaktyki HIV z
jednoczesną dystrybucją ulotek i prezerwatyw.

ogół społeczeństwa: 900/900

liczba odbiorców: 900

497

Uruchomienie tymczasowego
dodatkowego Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego HIV
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Tymczasowego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego został
uruchomiony przy Poradni Nabytych Niedoborów
Immunologicznych w SP Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Szczecinie. Działał zgodnie z obowiązującymi standardami w
zakresie personelu, poradnictwa i przeprowadzania badań krwi w
kierunku wykrycia wirusa HIV. Do testowania zgłosiło się 200
osób.

ogół społeczeństwa: 200/200

liczba zakładów opieki
zdrowotnej: 1
liczba laboratoriów: 100
liczba odbiorców: 200

498

Konferencja pn. Znaczenie
programów profilaktyki HIV/AIDS w
edukacji młodzieży
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, Wydział
Współpracy Społecznej

Realizacja projektu składa się z dwóch podstawowych działań: I
nauczyciele: /80
działanie: obejmuje konferencję informacyjno&#8211;edukacyjną.
Do prowadzenia merytorycznej części konferencji zaproszeni
zostali specjaliści &#8211; prelegenci, którzy omówili medyczne i
społeczne aspekty HIV/AIDS, zachowania ryzykowne wśród
młodzieży, podpowiedzieli jak skutecznie rozmawiać na
&#8222;trudne&#8221; tematy, w tym o HIV/AIDS.
II działanie: obejmuje kampanie społeczną realizowaną poprzez
wydruk plakatów oraz ulotek informacyjnych na temat HIV/AIDS,
które były rozdystrybuowane w szkołach, na uczelniach wyższych,
w miejscach spotkań młodzieży. Ulotki oraz plakaty zostały
opracowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, które wyraziło
zgodę na dodruk tych materiałów. Odbiorcami byli: dyrektorzy,
nauczyciele, pedagodzy szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z terenu województwa
zachodniopomorskiego.
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Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8065,95

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
11096,00

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15046,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 46,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

499

Szkolenie pracowników pn. Świadomy Szkolenie przeprowadzone wśród pracowników: ochrony zdrowia, pracownicy ochrony zdrowia: 100/86
pracownik-bezpieczne środowisko pra nauczycieli i policjantów nt. profilaktyki HIV i ekspozycji
pracownicy oświaty: 50/72
cy
zawodowej.
służby mundurowe: 50/83
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

liczba zrealizowanych projektów:
10
liczba odbiorców projektu: 241
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 241

500

Obchody Światowego Dnia AIDS w
Szczecinie - Testy się! Nie ryzykuj!
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DADU"

Działania ukierunkowane na zwiększenie dostępności do
anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV &#8211;
dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w
Szczecinie

klienci PKD ich rodziny i bliscy: /16

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 16
liczba konsultacji: 16
liczba wykonanych testów: 16

501

Wiedza ratuje życie-Światowy Dzień
AIDS 2016 r.
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
"Młodzi-Młodym"

Zorganizowanie dodatkowych dyżurów w Punkcie KonsultacyjnoDiagnostycznym w Koszalinie wraz z dyżurem w Telefonie
Zaufania. Warsztaty edukacyjne &#8222;Wiedza ratuje
życie&#8221; dla słuchaczy Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koszalinie

klienci PKD ich rodziny i bliscy: /5
osoby aktywne seksualnie: /4
osoby narażone na zakażenie HIV.:
/52

liczba klientów PKD: 5
liczba konsultacji: 9
liczba wykonanych testów: 5

Razem:
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Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
21115,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 5115,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4000,00

Planowana kwota: 3480,00
Wydatkowana kwota:
2930,00

77 252,95

Data wygenerowania: 2017-05-11

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

502

Rozwój programu substytucyjnego we Działania zabezpieczające i promujące działania programu
Wrocławiu
substytucyjnego dla osób uzależnionych od heroiny działającego
————————————————— we Wrocławiu.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP
ZOZ

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 400/400

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

503

Wspieranie (pozafinansowe) punktów
konsultacyjno - diagnostycznych
wykonujących anonimowe i bezpłatne
testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
Stowarzyszenie "Podwale Siedem"

Utworzenie nowego PKD w Opolu, usprawnienie pracy PKD w
Wałbrzychu, Zgorzelcu i Jeleniej Górze poprzez rozszerzenie
oferty diagnostycznej o badania w kierunku chorób
przenoszonych drogą płciową. Koordynacja działań PKD na
Dolnym Śląsku i w Opolu w celu zwiększenia "linkage to care".

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
2500/2500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

504

Współpraca ze Stowarzyszeniem
"Podwale Siedem", Stowarzyszeniem
"Plus-Minus", Koalicją organizacji
pozarządowych "Koalicja 1 grudnia".
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wspólna realizacja projektów, inicjowanie działań w ramach
wspierania procesu powstawania nowych i rozwoju już
istniejących organizacji pozarządowych zrzeszających osoby
zakażone HIV i chore na AIDS, ich rodziny i bliskich działających
na rzecz grupy docelowej oraz działających na rzecz tej grupy.

osoby zakażone HIV: 100/100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

505

Współdziałanie, rzecznictwo i pomoc Interwencje w przypadkach utrudniania osobom żyjącym z HIV
w przestrzeganiu praw osób
korzystania z usług placówek ochrony zdrowia.
zakażonych HIV i chorych na AIDS,
ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

ich rodziny i bliscy: 5/5
osoby zakażone HIV: 5/15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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506

Organizacja konferencji pt. "Jeden
test - dwa życia" w dniu 01.12.2016
przeznaczonej dla ginekologów,
położnych, pielęgniarek.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP
ZOZ, Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu, Dolnośląska Izba
Lekarska

W dniu 01.12.2016, z okazji Światowego Dnia AIDS
pracownicy ochrony zdrowia: 150/150
zorganizowano konferencję pod hasłem "Jeden test - dwa życia"
przeznaczoną dla ginekologów, położnych, pielęgniarek.
Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Medycznym we
Wrocławiu, przy licznym udziale studentów Wydziału Lekarskiego.
Bezpośrednim impulsem do takiej właśnie tematyki był aktualny
przypadek kobiety, której mąż zmarł na AIDS, a ona kilka tygodni
wcześniej urodziła dziecko. Okazało się, że jest ona zakażona
HIV, żaden z ginekologów, do których pacjentka chodziła bardzo
regularnie podczas ciąży w jednym z dużych miast Dolnego
Śląska nie zaproponował jej nigdy badania w kierunku anty-HIV.
W konferencji wzięły udział głównie położne. Udział lekarzy
ginekologów był symboliczny, co jest faktem dość znamiennym.
Ginekolodzy nie widzą problemu. W celu dotarcia do tej grupy
zawodowej potrzebne są oddziaływania indywidualne. Odsetek
kobiet, które podczas ciąży mają wykonywane badanie wynosi na
Dolnym Śląsku kilkanaście procent.

507

Współpraca podmiotów realizujących Zebranie informacji od wszystkich gmin Dolnego Śląska na temat
Program i koordynacja zadań na
prowadzonych działań w zakresie profilaktyki zakażeń HIV.
poziomie województwa.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Krajowe Centrum ds. AIDS
realizatorzy Programu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

508

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Działania z zakresu HIV/AIDS na
Dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnoterenie województwa.
diagnostycznych oraz monitoring realizacji działań z zakresu
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa.
Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki w Bydgoszczy

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
Razem:
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20 000,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Lubelski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

509

Organizacja konferencji informacyjnoszkoleniowej.
—————————————————
Towarzystwo "Nowa Kuźnia" w
Lublinie

Organizacja konferencji informacyjno-szkoleniowej dla
Przedstawiciele podmiotów
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji zajmujących się problematyką
pozarządowych oraz innych podmiotów z terenu województwa
HIV/AIDS: 30/19
lubelskiego zajmujących się problematyką HIV/AIDS.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 19
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: W
pierwszym dniu konferencji
uczestniczyło 11 osób, w drugim
dniu 1- lista obecności 19 osób z
czego 11 z dnia pierwszego
2-lista obecności 11 osób z dnia
pierwszego , trzeciego dnia
uczestniczyło tych samych 11
osób z dnia pierwszego i drugiego

510

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację skierowaną do
młodzieży szkolnej klas gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym "AGAPE" w
Lublinie

Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenia dostarczające
podstawowej wiedzy w zakresie: problematyki HIV/AIDS w celu
zmniejszenia poziomu zachowań ryzykownych, profilaktyki HIV.
Na zadanie przeznaczono kwotę 14 000 zł, jednakże do realizacji
tego zadania wybrano dwie organizacje, którym przyznano kwoty
po 7 000 zł.

uczniowie szkół gimnazjalnych :
300/233

liczba odbiorców: 233
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: 10 grup
warsztatowych prowadzonych
przez dwóch trenerów w trzech
szkołach. Dla każdej grupy
przeznaczono dwie godziny
dydaktyczne

Planowana kwota:
14000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat

511

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację skierowaną do
młodzieży szkolnej klas gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych " Powrót z U"
O/Lublin

Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do młodzieży szkoły
gimnazjalnej. Szkolenia dostarczające podstawowej wiedzy w
zakresie: problematyki HIV/AIDS w celu zmniejszenia poziomu
zachowań ryzykownych, profilaktyki HIV.
Zadanie realizowano w szkole z młodzieżą z orzeczeniem
kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie
społeczne i zagrożenie uzależnieniem.
Na zadanie przeznaczono kwotę 14 000 zł, jednakże do realizacji
tego zadania wybrano dwie organizacje, którym przyznano kwoty
po 7 000 zł.

uczniowie Gimnazjum: 300/30

liczba odbiorców: 30
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: zadanie
obejmowało 3 grupy treningowe,
zrealizowano 60 godzin zajęć
edukacyjnych po 20 godz. na
grupę oraz 25 godz. zajęć
interaktywnych dla całej grupy

Planowana kwota:
14000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00

STRONA 217 z 262

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
13000,00

512

Wspieranie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
funkcjonujących na terenie woj.
lubelskiego, prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV, połączone z
poradnictwem przed i po teście.
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym "AGAPE" w
Lublinie

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów w kierunku HIV,
ogół społeczeństwa: 400/399
połączone z poradnictwem przed i po teście. Badania prowadzone
w sposób zapewniający pełną dyskrecję oraz wysoki poziom
świadczonych usług.

STRONA 218 z 262

liczba podjętych działań/inicjatyw:
399
Wskaźnik dodatkowy 1: w trakcie
realizacji zadania z poradnictwa
okołotestowego skorzystało 200
osób
Wskaźnik dodatkowy 2: w trakcie
realizacji zadania udzielono
anonimowych i bezpłatnych
badań w kierunku HIV 199
osobom

Planowana kwota:
14000,00
Wydatkowana kwota:
14000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat

Razem:

41 000,00

Data wygenerowania: 2017-05-11
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Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

513

Aktualizacja informacji w zakresie HIV
/AIDS.
—————————————————
Lubuski Urząd Wojewódzki

514

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Aktualizacja informacji w zakresie HIV/AIDS na stronie
internetowej Wojewody Lubuskiego - informacje o stronach
internetowych na temat HIV/AIDS, telefony zaufania, bieżące
komunikaty.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

statystyki odwiedzin stron
internetowych: brak danych

Informacja o punktach konsultacyjno- Aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie internetowej
diagnostycznych na terenie woj. lubus Wojewody Lubuskiego na temat punktów konsultacyjnokiego
diagnostycznych działających na terenie woj. lubuskiego.
—————————————————
Lubuski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

515

Udział przedstawiciela Wojewody
Planowanie wspólnych działań, sporządzanie harmonogramów i
Lubuskiego w pracach Zespołu ds.
sprawozdań z realizacji programu.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w woj. lubuskim
—————————————————
Lubuski Urząd Wojewódzki

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

516

Monitorowanie realizacji
Wysłanie i zebranie ankiet dot. realizacji badań profilaktycznych w pomioty lecznicze
rozporządzenia Ministra Zdrowia w
kierunku HIV u kobiet w ciąży z poradni ginekologiczno sprawie standardów postępowania
położniczych działających na terenie woj. lubuskiego.
medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu
opieki okołoporodowej sprawowanej
nad kobietą w okresie fizjologicznej
ciąży, fizjologicznego porodu, połogu
oraz opieki nad noworodkiem, m.in.
poprzez wykonywanie badań
profilaktycznych w kierunku HIV.
—————————————————
Lubuski Urząd Wojewódzki

opracowany dokument: ankieta
skierowana do podmiotów
leczniczych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

517

Przeprowadzanie kontroli w zakresie Sprawdzanie, na podstawie dokumentacji medycznej, realizację
realizacji badań profilaktycznych u
zalecenia wykonywania badań profilaktycznych w kierunku HIV.
kobiet w ciąży w wybranych
poradniach ginekologiczno położniczych z terenu woj. lubuskiego.
—————————————————
Lubuski Urząd Wojewódzki

opracowany dokument: 5
protokołów i zaleceń
pokontrolnych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

podmioty lecznicze

Razem:

STRONA 220 z 262

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11
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518

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat
HIV/AIDS
—————————————————
Wojewoda Łódzki, Organizacje
pozarządowe

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie w 2016 r.
warsztatów z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. W ramach
zadania planowano przeprowadzić szkolenia dla ogółu
społeczeństwa, w szczególności dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
dla studentów i absolwentów wyższych uczelni publicznych i
niepublicznych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/475
młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/685
rodzice uczniów, funkcjonariusze
służby więziennej oraz osadzeni:
440/854
studenci i absolwenci: 80/80

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 117
liczba odbiorców: 2094
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Razem:

STRONA 222 z 262

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
54795,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
54 795,00

Data wygenerowania: 2017-05-11
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Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

519

1. Przekazywanie informacji z zakresu
HIV i AIDS otrzymywanych z
Krajowego Centrum ds. AIDS
jednostkom samorządu terytorialnego
województwa małopolskiego.
2. Włączenie się w Ogólnopolskie
Kampanie organizowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.
3. Włączanie się lub udział
przedstawicieli Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w
przedsięwzięcia dotyczące tematyki
HIV i AIDS organizowane przez
instytucje zewnętrzne, np. Krajowe
Centrum ds. AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących tematyki HIV/AIDS
organizowanych przez instytucje zewnętrzne, np. posiedzeniach
Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.
Umieszczenie na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka - Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,
aktualnych informacji na temat HIV i AIDS. Prezentacja podczas
zorganizowanego przez Wydział Polityki Społecznej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie stażu
kierunkowego w zakresie zdrowia publicznego dla osób
odbywających specjalizację z epidemiologii, informacji o
Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS, w tym o sposobie realizacji Programu, Zespole powołanym
przez Wojewodę Małopolskiego i jego pracy, zainaugurowanej
przez Zespół 16 maja 2016 r. kampanii edukacyjnej "Zalecam test
na HIV" skierowanej do środowisk medycznych, a poprzez te
grupy zawodowe do młodych kobiet, ich partnerów oraz ogółu
społeczeństwa, a także o przydatnych linkach z tego tematu.

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy inspekcji sanitarnej

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8
Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 425 odsłon i 289
wejść na stronę internetową
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
partnerów Zespołu - 4
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
uczestników stażu z epidemiologii
- 9 osób

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 51,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

520

Aktualizacja informacji z zakresu
HIV/AIDS na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Bieżąca aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie
internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS - śledzenie zmian i weryfikacja treści.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 425 odsłon i 289
wejść na stronę internetową
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

521

Promocja Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Promocja na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka Zdrowie, Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS - Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 425 odsłon i 289
wejść na stronę internetową
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

STRONA 224 z 262

Finansowanie
Pozostałe

522

1. Udział przedstawicieli
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w pracy
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim.
2. Współpraca z podmiotami
realizującymi Program, w tym z
Krajowym Centrum ds. AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Praca w Zespole ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim
powołanym przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem z 16
października 2012 r., w celu zintegrowania realizacji zadań
określonych w Harmonogramie. Współpraca z przedstawicielami
podmiotów powołanych do pracy w Zespole. Udział w spotkaniach
Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.
Włączenie się w promowanie (str. internetowa MUW,
rozwieszenie plakatów, rozłożenie broszur) zainaugurowanej 15
maja 2016 r., na spotkaniu Zespołu realizującego Krajowy
Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim, kampanii edukacyjnej "Zalecam test
na HIV", skierowanej do środowisk medycznych a poprzez te
grupy zawodowe do młodych kobiet, ich partnerów oraz ogółu
społeczeństwa. Patronat nad akcją sprawował m.in. Wojewoda
Małopolski. Pismem z 19 października 2016 r., znak: WPVI.966.14.2016 do Ministerstwa Zdrowia, zgłoszono uwagi do
projektu Harmonogramu realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata
2017-2021 oraz zwrócono uwagę na brak zabezpieczenia
środków finansowych na realizację zadań wymienionych w nowej
edycji Harmonogramu.

Krajowe Centrum ds. AIDS
realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
Ministerstwo Zdrowia
partnerzy Zespołu

liczba formalnie powołanych
Planowana kwota: 120,00
zespołów: 1
Wydatkowana kwota: 35,60
liczba podmiotów
Wsparcie z innych źródeł:
współpracujących w realizacji
zadanie realizowane przez
Programu: 8
pracownika w ramach etatu
Wskaźnik dodatkowy 1: udział w 1
pozafinansowe - lokal
spotkaniu Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w woj.
małopolskim
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
partnerów Zespołu - 4
Wskaźnik dodatkowy 2:
odnotowano 425 odsłon i 289
wejść na stronę internetową
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS
Wskaźnik dodatkowy 2:
rozwieszenie 2 plakatów i
rozłożenie 50 szt. broszur celem
pobrania przez klientów urzędu
Wskaźnik dodatkowy 2: wysłano 1
pismo do Ministerstwa Zdrowia
Razem:

STRONA 225 z 262

86,60

Data wygenerowania: 2017-05-11
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Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

523

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającymi w
obszarze HIV/AIDS.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Współpraca z organizacjami pozarządowymi skupionymi w Forum ogół społeczeństwa: 400/400
Zdrowia działającym przy Wojewodzie Mazowieckim,
Ogół społeczeństwa: 400/
współorganizacja imprezy plenerowej z udziałem 1 organizacji
pozarządowej działającej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
(28.08.2016, Radom)

524

Działanie zrealizowane w ramach
Zespołu ds realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim - ulotka
"Przekraczając granice, pamiętaj HIV
nie zna granic"
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Opracowanie i akceptacja merytoryczna w ramach Zespołu, druk ogół społeczeństwa: 6000/45000
przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa
osoby podróżujące
Mazowieckiego oraz dystrybucja ulotek edukacyjnych
"Przekraczając granice, pamiętaj HIV nie zna granic". Ulotki
skierowane są do osób podróżujących. Z 45000 sztuk do
dystrybucji zostało przekazanych 30400 sztuk za pośrednictwem
członków Zespołu (w tym 20000 przez WSSE i 4000 przez punkty
informacji turystycznej).

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

525

Kontrola podmiotów leczniczych m.in.
w zakresie realizacji badań
zalecanych u kobiet w ciąży w
kierunku HIV
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
lekarze ginekolodzy/położnicy
zakresie realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego
położne
opieki okołoporodowej w ramach zadań statutowych oraz
podmioty lecznicze: /12
uprawnień ustawowych. W trakcie czynności kontrolnych
ustalono, że badania w kierunku HIV nie wykonano u 35,51%
kobiet, podmioty, w których wystąpiły przypadki niewykonania ww.
badania w wystąpieniach pokontrolnych zostały zobowiązane do
przeprowadzenia wszystkich badań zgodnie z wymogiem
ustalonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 września
2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej
ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad
noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100 z późn. zm.).

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

526

Podejmowanie działań w ramach
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim.

Działania w ramach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim:
- zorganizowanie 4 posiedzeń Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim,
————————————————— - obsługa organizacyjno-techniczna,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- realizacja ustaleń Zespołu.

realizatorzy Programu: 27/27
zespoły wojewódzkie: 1/1
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liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 27
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

700,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Opolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

527

Współdziałanie w ramach
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Działania w ramach Wojewódzkiego Zespołu:
- wystawienie w holu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
dniach 30.11. - 6.12.2016 r. flagi symbolizującej solidarność z
chorymi na AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.

ogół społeczeństwa

528

Organizacja szkoleń/warsztatów dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
—————————————————
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne

Sfinansowanie szkoleń/warsztatów z zakresu profilaktyki
młodzież powyżej 15 r.ż.: 550/540
HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w 11
powiatach województwa opolskiego, zorganizowanych we
współpracy z Powiatowymi Stacjami SanitarnoEpidemiologicznymi, do których należało zebranie grupy
młodzieży na szkolenia, ustalenie terminu szkoleń w porozumieniu
z dyrekcją szkół i wykładowacami oraz rozdzielenie wśród
uczestników i zebranie ankiet oceniających szkolenie.
Uczestnicy szkoleń/warsztatów potwierdzili swój udział na listach
obecności.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba podjętych działań/inicjatyw:
11
liczba podmiotów podejmujących
działania: 17
liczba odbiorców: 540

Planowana kwota: 5500,00
Wydatkowana kwota:
5500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

5 500,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

529

Dystrybucja materiałów dot. HIV/AIDS
podczas III Podkarpackiego Kongresu
Położnych
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie

Podczas rejestracji uczestników Kongresu oraz w jego przerwach
pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego (Podkarpacki Urząd
Wojewódzki) dystrybuowali materiały informacyjne pozyskane z
Krajowego Centrum ds. AIDS.

530

531

Finansowanie
Pozostałe

pracownicy ochrony zdrowia: 200/200 liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Dystrybucja materiałów edukacyjnych Organizacja stoiska oraz aktywne wręczanie materiałów
z Krajowego Centrum ds. AIDS
edukacyjnych.
podczas ogólnopolskiej konferencji
"Wolontariat przestrzeń czynienia
dobra" wśród uczestników - kadry pe
dagogicznej.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie

kadra pedagogiczna: 700/700

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 700
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Dystrybucja "Ulotki Poekspozycyjnej" Materiały pozyskane w Krajowym Centrum ds. AIDS przekazano
wśród Policjantów Garnizonu Podkarp protokolarnie pracownikowi Komendy Wojewódzkiej Policji w
ackiego.
Rzeszowie przeprowadzającemu szkolenia BHP.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie

służby mundurowe: 1000/1000

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 1000
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

Razem:

STRONA 231 z 262

0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Podlaski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zamieszczenie na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku informacji dotyczących
bezpłatnych i anonimowych testów na obecność wirusa HIV oraz
poradnictwa okołotestowego na terenie województwa
podlaskiego.

Finansowanie
Pozostałe

532

Rozpowszechnienie informacji
dotyczących bezpłatnych i
anonimowych testów na obecność
wirusa HIV oraz poradnictwa okołotest
owego.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

ogół społeczeństwa

533

Udział w organizacji "Wojewódzkiej
Udział przedstawiciela Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS".
Białymstoku w etapie wojewódzkim "Wojewódzkiej Olimpiady
————————————————— Wiedzy o HIV/AIDS".
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

młodzież poniżej 15 r.ż.: 42/40
pracownicy oświaty

liczba odbiorców: 11365

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

534

Rozpowszechnianie informacji
Przekazywanie drogą elektroniczną jednostkom samorządu
otrzymanych z Krajowego Centrum
terytorialnego informacji nt. HIV/AIDS otrzymywanych z
ds. AIDS.
Krajowego Centrum ds. AIDS.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

jednostki samorządu terytorialnego:
133/133

liczba odbiorców: 133

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

535

Realizacja zadań wynikających z
członkostwa w Wojewódzkim Zespole
ds. Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: 15 osób
wchodzących w skład
Wojewódzkiego Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

0,00

W ramach poprawy współpracy podmiotów realizujących Program realizatorzy Programu
i koordynacji zadań na poziomie województwa - realizacja zadań
zespoły wojewódzkie: 1/1
wynikających z członkostwa w Wojewódzkim Zespole ds.
członkowie zespołu: 15/15
Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Data wygenerowania: 2017-05-11

Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

536

Działania edukacyjne w zakresie
ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze
szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS, w tym działania promujące
abstynencję seksualną, wzajemna
wierność, stosowanie prezerwatyw
—————————————————
Szkoły Powiatu Chojnickiego

Warsztaty na temat profilaktyki w tym HIV/AIDS prowadzone
przez terapeutów Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych. Warsztaty prowadzone przez
pedagoga szkolnego na temat profilaktyki w tym HIV i
AIDS.Szkolny tydzień profilaktyki ; konkursy plastyczne,
wiedzowe, heepening szkolny, szkolna noc profilaktyki Szkolny
konkurs wiedzy o HIV i AIDS.Filmy profilaktyczne i rozmowy na
lekcjach wychowawczych poświęcone tematyce profilaktyki w tym
HIV i AIDS

537

Edukacja ogółu społeczeństwa
Prowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych.
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach

ogół społeczeństwa: /180

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

538

Edukacja młodzieży
—————————————————
Zespół Szkół w Kołczygłowach Zespół
Szkół w Łubnie

uczniowie : /300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

539

Edukacja środowiskowa
Rozpropagowanie ulotek informacyjno-edukacyjnych wśród
————————————————— mieszkańców Gminy Chojnice w trakcie zebrań wiejskich w 2016r
Urząd Gminy w Chojnicach Ul. 31
Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

ogół społeczeństwa: /1255

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

540

Edukacja środowiskowa.
—————————————————
Urzad Gminy w Sierakowicach
,Gimnazjum Sierakowice, Tuchlino,
Gowidlino i Kamienica Król

Zakup ulotek i materiałów informacyjnych. Organizacja spotkań
ogół społeczeństwa: /1270
dot. HIV/AIDS w szkołach, gimnazjach i Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych. Udział w kampaniach i akcjach
ogólnopolskich - 1 XII - Światowy Dzień AIDS. Włączenie tematyki
AIDS do gminnego programu zapobiegania narkomanii.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 1000,00

Prowadzenie lekcji wychowawczych, lekcji biologii, języka
polskiego i organizowanie spektakli z uczniami uczęszczającymi
do tutejszych szkół, których celem jest zaznajomienie z zakresem
wiedzy dotyczącej wirusa HIV

Uczniowie szkół Powiatu Chojnickiego
: /1671
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

541

Edukacja środowiskowa.
Realizacja kampanii informacyjno-edukacjej dot .tematyki
————————————————— HIV/AIDS skierowanej do uczniów.
szkoły w Lęborku

uczniowie szkól w Lęborku: /1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

542

Edukacja w środowisku młodzieży.
Zajęcia edukacyjne w szkołach dotyczące profilaktyki HIV/AIDS
————————————————— na godzinach wychowawczych.
Zakład Oswiaty Gminy Koscierzyna

młodzież szkolna : /428

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

543

Zwiększenie dostępności do
prowadzenie programów profilaktycznych ,,NIEĆPA 2016"
informacji
—————————————————
Gminy Ośrodek Pomocy społecznej w
Trzebielinie

ogół społeczeństwa: /60

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Urząd Gminy: 300,00

544

Działania edukacyjno-profilaktyczne
Przegląd Małych Form Teatralnych.
ukierunkowanych na młodzież.
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
PSSE w Kościerzynie Urząd Miasta
Kościerzyna

uczniowie: /300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 500,00
Urząd Gminy: 500,00

545

Edukacja skierowana do młodzieży.
—————————————————
Zespół Kształcenia i Wychowania w
Smętowie Granicznym

uczniowie : /165

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Urząd Gminy: 500,00

546

Edukacja skierowana do młodzieży.
Realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dot. tematyki
————————————————— HIV/AIDS skierowanej do młodzieży szkolnej.
Zespół Szkół w Siemianicach

Osoby przed inicjacją seksualną:
/150

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Spektakle teatralne o tematyce HIV/AIDS.
Udział uczniów w Powiatowym Konkursie na scenkę
profilaktyczną. Pogadanki na godzinach wychowawczych i na
godzinach wychowania dożycia w rodzinie. Warsztaty dla klas.
Rozpowszechnianie broszur i informatorów dla rodziców oraz
dostęp do ulotek i plakatów o tematyce HIV i AIDS
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547

Edukacja skierowana do młodzieży.
—————————————————
Urząd Miejski w Skórczu,Gmina
Komisja Rozwiązywanika Problemów
Alkoholowych

Edukacja skierowana do młodzież poprzez:
- informacje z ulotek oraz stron internetowych,
- spektakle profilaktyczne w wykonaniu aktorów teatru Kurtyna z
Krakowa,
-tematyka szeroko rozumianej profilaktyki w/w zagadnienia
realizowana na zajęciach edukacyjnych z wychowania do życia w
rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa, godzin wychowawczych,
katechezach,
- programy wychowawcze i profilaktyki szkolnej zawierają treści
dotyczące HIV/AIDS.

548

Edukacja środowiska lokalnego
Edukacja środowiska lokalnego poprzez włączanie się w
————————————————— organizacje kampanii w formie teatraliów dotyczących profilaktyki
Ośrodek Pomocy Społecznej ul.
Wybickiego Lipusz

młodzież szkolna: /200

549

Edukacja środowiska młodzieży szkol Realizacja zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Programie
nej.
Wychowawczym, pogadanki, zajęcia z pedagogiem szkolnym,
————————————————— wychowawcami.
szkoły Powiatu Kościerskiego
pedagog szkolny, wychowawcy klas

uczniowie szkół w Kościerzynie :
/1192

550

Edukacja środowiskowa
—————————————————
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 ,im. Hipolita Roszczynialskiego w
Rumi

Uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2: /634

551

Podniesienie poziomu aktywacji
społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
—————————————————
Urząd Miejski w Brusach

Realizacja programu "Żyj bez ryzyka AIDS". Przeciwdziałanie
przemocy i komercji seksualnej z udziałem dzieci i młodzieży.
Realizacja programu "Wybierz Życie. Pierwszy Krok".
Prowadzenie warsztatów "Abstynencja seksualna; za i przeciw".
Realizacja programu "Jak dbać o miłość".Przeprowadzenie
"Szkolnej Olimpiady Wiedzy Na Temat HIV/AIDS
2016".Organizowanie obchodów Światowego dnia AIDS. Udział
w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych na temat
profilaktyki HIV/AIDS. Rozbudowa systemu informacji.

uczniowie : /173

ogół społeczeństwa: /12500
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 250,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
1000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

552

Realizacja kampanii promującej
postawy prozdrowotne.
—————————————————
Urząd Gminy, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Kampania informacyjna w społeczeństwie poprzez
rozmieszczanie plakatów i rozdawanie ulotek podczas imprez
plenerowych organizowanych w gminie oraz na zebraniach
wiejskich we wszystkich sołectwach.

553

Edukacja skierowana do młodzieży.
Zajęcia edukacyjne, pogadanki, gazetki, plakaty na terenie szkoły. młodzież poniżej 15 r.ż.: /228
—————————————————
młodzież powyżej 15 r.ż.: /181
Zespół Szkól Agrotechnicznych w
społeczność szkolna : /760
Słupsku

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

554

Działania edukacyjne dot. HIV/AIDS - Edukacja poprzez prelekcje, warsztaty, pogadanki, konkursy
młodzież poniżej 15 r.ż.
środowiska młodzieży.
wewnętrzne i powiatowe w ramach zajęć "Wychowania do życia w młodzież powyżej 15 r.ż.: /179
————————————————— rodzinie" oraz na lekcjach biologii.
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

555

Działania edukacyjne dot. HIV/AIDS. Wykłady, pogadanki profilaktyczne.
—————————————————
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego

Słuchacze Liceów
Ogólnokształcących : /50

556

Działania edukacyjne dot. HIV/AIDS.
—————————————————
I Liceum Ogólnokształcące Im. Marii
Skłodowskiej Curie ul.Hallera 34

uczniów oraz nauczyciele,
pracownicy i rodzice: /522

Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem zakażenia HIV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.
- prezentacje multimedialne,
- tematyka godzin wychowawczych,
- warsztaty profilaktyczne ze specjalistami ds. uzależnień,
- spotkanie z ginekologiem

ogół społeczeństwa: /873
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 1600,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 200,00

557

Działania edukacyjne dot. HIV/AIDS. Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem
————————————————— "Nie daj szansy AIDS , młodzi bez HIV", połączona z konkursem
starostwo Powiatowe w Słupsku
na film (spot) o zakażeniach wirusem HIV.
,PSSE, Zespól Szkół
Agrotechnicznych

młodzież powiatu słupskiego: /34

558

Działania informacyjne - profilaktyczn Działania edukacyjno-informacyjne przeprowadzone wśród
e.
dzieci szkól podstawowych, konkursy, pogadanki, wystawy
————————————————— plakatów.
Szkola Podstawowa im. Bohaterow
Ziemi Gdanskiej w Pszczolkach

młodzież poniżej 15 r.ż.: /188

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

559

Edukacja
Realizacja tematyki związanej z HIV/AIDS podczas zajęć
————————————————— szkolnych, prowadzenie akcji edukacyjnych.
Nauczyciele ZSP Skórcz Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w
Starogardzie Gdańskim

uczniowie: /213

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

560

Edukacja młodzieży
Miejska Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych i
————————————————— ponadgimnazjalnych -edycja VIII
IV Liceum Ogólnokształcące im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
Słupsku

Uczniowie szkół gimnazjalnych i
szkół ponadgimnazjalnych z m: /26

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 477,00

561

Edukacja skierowana do młodzieży.
Uświadamianie młodzieży o zagrożeniach związanych z
————————————————— zakażeniem się HIV/AIDS.
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kępicach

młodzież powyżej 15 r.ż.: /150

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 700,00

562

Edukacja skierowana do młodzieży.
Zajęcia edukacyjne, gazetki tematyczne, plakaty.
—————————————————
zespół szkól Agrotechnicznych w
Słupsku

młodzież zespołu szkół : /760

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
inne: 400,00
Starostwo Powiatowe:
1950,00

563

Edukacja skierowana do młodzieży.
Organizacja olimpiady między klasowej, powiatowej, konkursy.
—————————————————
zespół szkól Agrotechnicznych w
Słupsku

uczniowie szkół : /73

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

564

Edukacja skierowana do środowiska l Organizowanie pikników, Światowego Dnia AIDS, Zdrowia,
okalnego.
zajęcia edukacyjne w szkołach, organizowanie quizów, teatraliów
————————————————— dotyczących profilaktyki, edukacja młodych kobiet.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kościerzyna

Ogół środowiska lokalnego: /2000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

565

Edukacja środowiska młodzieży szkol Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych dotyczących
nej.
tematyki HIV/AIDS
—————————————————
Zespołu Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Kramarzynach

młodzież poniżej 15 r.ż.: /65

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

566

Edukacja środowiskowa.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei w
Gdańsku

Mieszkańcy miasta, osoby
przebywające na terenie Sopotu
(turyści: /656

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 4218,00
Urząd Miasta: 8782,00

567

Edukacja w środowisku młodzieży.
Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. młodzież powyżej 15 r.ż.: /1273
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 320,00
Urząd Miasta: 27000,00

568

Koordynowanie gminnej profilaktyki w
zakresie przeciwdziałania narkomanii
—————————————————
Gmina Nowy Dwór Gdański Zespół
wdrożeniowy gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Realizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanych do młodzieży klas II i III szkól
ponadgimnazjalnych.
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanej do ogółu społeczeństwa.

- organizacja festynu profilaktycznego pt.;Wybieram życie
bezpieczne bez uzależnień i przemocy; (termin 28.05.2016 r.)
- telefon zaufania
- punkt konsultacyjny
- profilaktyka w szkołach (warsztaty profilaktyczno-wychowawcze
dla dzieci i młodzieży)

Dzieci i młodzież: /500
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569

Profilaktyka środowiskowa
—————————————————
Szkoły, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Kwidzyński

570

Realizacja Szkolnych Programów Edukacyjnych
i Profilaktycznych oraz realizacja treści programowych
w ramach zajęć z biologii i wychowania do życia w rodzinie;
edukacja prozdrowotna ; pogadanki/prelekcje dot. tematyki
HIV/AIDS z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych.

uczniowie : /180

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Profilaktyka środowiskowa
Realizacja programu Ars ; czyli jak dbać o miłość
—————————————————
Szkoła ponadgimnazjalna powiatu
kwidzyńskiego

uczniowie: /314

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

571

Rozpropagowanie ulotek informacyjnoedukacyjnych wśród mieszkańców
Gminy Chojnice w trakcie zebrań
wiejskich w 2016r.
—————————————————
Urząd Gminy w Chojnicach Ul. 31
Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Ogól Społeczeństwa: /1255

572

Szkolny Program Profilaktyczny
Zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o HIV/AIDS jako
————————————————— realizacja pierwszego etapu olimpiady.Konkurs plastyczny pod
Zespół Szkół Samorządowych w
hasłem &#8222;Moje życie &#8211; moje wybory
Sycewicach

573

Warsztaty
—————————————————
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Starogardzie
Gdańskim

Warsztat Uzależnieniom mówimy NIE
Warsztaty Profilaktyka uzależnień
Warsztat Fakty i mity o uzależnieniach
Warsztaty Nie przegraj
Warsztaty Trudne decyzje okresu dorastania
Warsztaty dopalacze.info.com

młodzież poniżej 15 r.ż.: /21
młodzież powyżej 15 r.ż.: /76

574

Epidemiologia zakażeń w Polsce i
regionie
Diagnozowanie, leczenie
Profilaktyka zakażenia HIV
Ekspozycja zawodowa i działania
poekspozycyjne pracowników medycz
nych

Zagadnienia realizowane na przedmiotach:
- anatomia, fizjologia z elementami patologii
- wybrane zagadnienia kliniczne
- zdrowie publiczne

Słuchacze szkoły

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
Medyczno-Społeczny Zespół Szkół
Policealnych, ul. Świętopełka 3,
89-600 Chojnice
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
25628,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

575

Działania edukacyjne w zakresie
ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze
szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS, w tym działania promujące
abstynencję seksualną, wzajemna
wierność, stosowanie prezerwatyw
—————————————————
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Malachinie Ul. Głowna 11, 89-650
Malachin

Warsztaty na temat profilaktyki w tym HIV/AIDS prowadzone
uczniowie: /444
przez terapeutów Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych.Warsztaty prowadzone przez pedagoga
szkolnego na temat profilaktyki w tym HIV i AIDS. Szkolny tydzień
profilaktyki; konkursy plastyczne, wiedzowe, heepening szkolny,
szkolna noc profilaktyki.Szkolny konkurs wiedzy o HIV i
AIDS.Rozprowadzanie ulotek itp. zawierających informację o HIV i
AIDS,Filmy profilaktyczne i rozmowy na lekcjach wychowawczych
poświęcone tematyce profilaktyki w tym HIV i AIDS

576

Edukacja młodzieży
Zapewnienie i promowanie dostępu do informacji i edukacji w
————————————————— zakresie profilaktyki HIV/AIDS poprzez organizację konkursu z
Urząd Gminy Lichnowy, GKRPA w
wiedzy o HIV i AIDS dla uczniów gimnazjum z Gminy Lichnowy
Lichnowach

577

Edukacja skierowana do młodzieży i r Prowadzenie punktu konsultacyjnego w sprawie stosowania przez młodzież poniżej 15 r.ż.
odziców.
dzieci środków psychoaktywnych.
młodzież powyżej 15 r.ż.
—————————————————
rodzice i opiekunowie
Poradnia Psychologiczno
;Pedagogiczna w Kościerzynie

578

Realizacja kampanii informatycznoedukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS
skierowanej do mieszkańców Chojnic
—————————————————
Ośrodek profilaktyki Rodzinnej Ul.
Strzelecka 31a, 89-600 Chojnice

579

Tworzenie systemu informacji
—————————————————
Lekarze podstawowej opieki
medycznej Kaszubskiego centrum
medycznego, Lekarze ginekolodzy
,Urząd Gminy

580

Udział w kampanii informacyjno-eduk Udział w realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot.
acyjnej.
tematyki HIV/AIDS skierowanej do ogółu społeczeństwa, a w
————————————————— szczególności do młodzieży powyżej 15 r. ż.
Urząd Gminy Stary Dzierzgoń

osoby przed inicjacją seksualną: /125

ogół społeczeństwa: /1994

Ścisła współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami
podstawowej opieki zdrowotnej Kaszubskiego Centrum
Medycznego w Sierakowicach. Eksponowano materiały wizualne,
plansze i informacji z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
Eksponowano strony internetowe informujące o badaniach w
kierunku HIV/AIDS.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /50
ogół społeczeństwa: /150
osoby przed inicjacją seksualną

ogół społeczeństwa: /500
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 700,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 961,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 350,00

581

Zwiększenie dostępności
(promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród
ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez:
- strony internetowe,
- telefony zaufania,
- telefony informacyjne
- internetowe poradnie,
- biuletyny informacyjne,
- portale społecznościowe i
komunikatory,
- materiały informacyjno- edukacyjne

Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie szkoły w ramach
obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, rozdanie ulotek
profilaktycznych uczniom

Uczniowie klas I ; III gimnazjum: /77

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
Zespół Szkół Samorządowych w
Sycewicach

582

Edukacja skierowana do ogółu społec Edukacja skierowana do ogółu społeczeństwa dot. ochrony i
zeństwa.
promocji zdrowia, zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS.
—————————————————
Gmina Starogard Gdański

ogół społeczeństwa: /600

583

Działania edukacyjne dot. HIV/AIDS. Współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami podstawowej
————————————————— opieki zdrowotnej Kaszubskiego Centrum Medycznego w
Urząd Gminy, Lekarze podstawowej Sierakowicach. Zakupienie materiałów informacyjnych.
opieki medycznej Kaszubskiego
centrum medycznego ,Lekarze
ginekolodzy

lekarze ginekolodzy/położnicy
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
Kobiety w ciąży lub planujące ciążę:
/150

584

Edukacja skierowana do kobiet.
Promowanie badań kobiet ciężarnych jak i planujących ciążę.
—————————————————
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łęczycach, ul. Długa 15

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /7
położne
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 200,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

585

Szkolenia dla kadry pedagogicznej
zwiększenie i integracja działań mających na celu zapobieganie
————————————————— HIV i innym chorobom przenoszonym drogą płciową
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Chojnice, ul.
Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: /19

586

Edukacja w środowisku młodzieży.
—————————————————
Lekarze podstawowej opieki
medycznej Kaszubskiego centrum
medycznego, Lekarze ginekolodzy
,Urząd Gminy

młodzież poniżej 15 r.ż.: /500
młodzież powyżej 15 r.ż.: /300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 300,00

587

Edukacja środowiskowa.
Prowadzenie działań edukacyjno- profilaktycznych wśród osób o
————————————————— zwiększonym poziomie zachorowań ryzykownych.
Urząd Miejski w Kartuzach

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

588

Edukacja młodzieży szkolnej.
Zajęcia informacyjno-edukacyjne w ramach godzin
————————————————— wychowawczych, konkursy.
szkoły Powiatu Leborskiego

uczniowie szkól w Powiecie
Lęborskim : /1375

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

589

Edukacja skierowana do młodzieży.
Realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dot. tematyki
————————————————— HIV/AIDS skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z
Starostwo Powiatowe w Sztumie
terenu powiatu

Młodzież ponadgimnazjalna: /60

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
300,00

Ścisła współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami
podstawowej opieki zdrowotnej Kaszubskiego Centrum
Medycznego w Sierakowicach. Zakupienie materiałów
informacyjnych Spotkanie, prelekcje, wykłady z młodzieżą poniżej
i powyżej 15 r.ż. i osobami podejmującymi aktywność seksualną.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 20,00

590

Edukacja skierowana do młodzieży.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej w zakresie
————————————————— problemów narkomanii, imprezy połączone z akcją profilaktycznoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej informacyjną.
w Damienicy

ogół społeczestwa : /430

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 3599,00

591

Edukacja skierowana do młodzieży.
Edukacja młodzieży wszystkimi dostępnymi środkami przekazu.
—————————————————
Gimnazjum nr 2 Kwidzynie

uczniowie gimnazjum: /40

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 1000,00

592

Edukacja skierowana do młodzieży.
Kontynuacja zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży szkolnej w
————————————————— ramach godzin z wychowawcami i zastępstw z pedagogami
Szkoły Powiatu Wejherowskiego
szkolnymi. Współpraca z PSSE w Wejherowie.
Rozpowszechnianie wśród młodzieży materiałów informacyjnych,
ulotek przekazanych przez PSSE w Wejherowie. Organizowanie
warsztatów, pogadanek nt. HIV/AIDS.
Analiza ankiet prowadzonych wśród młodzieży nt. wiedzy,
świadomości na temat HIV/AID, Konkursy ,Udział w Powiatowym
Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Profilaktyka AIDS".

uczniowie szkół Powiatu
Wejherowskiego : /1268

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

593

Edukacja skierowana do ogółu społec Edukacja dot. tematyki HIV/AIDS oraz rozpowszechnianie
zeństwa.
środków ochrony bezpośredniej wśród młodych osób, klientów
klubów i dyskotek w Sopocie, program partyworking.
—————————————————
Fundacja Czyste Dźwięki w Gdańsku

osoby aktywne seksualnie: /639

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 57000,00

594

Edukacja skierowana do środowiska l
okalnego.
—————————————————
Gminna Komisja ds Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Przodkowie

Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV.

Mieszkańcy Gminy Przodkowo : /500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 2000,00

595

Edukacja skierowana do
środowiskowa młodzieży.
—————————————————
Szkoły ponadgimnazjalne, dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Kwidzyński, we współpracy z
Państwowym Powiatowym Inspekto

Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do młodzieży
szkolnej poświęcone tematyce HIV i AIDS, w tym edukacja
ukierunkowana na ochronę przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową oraz organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy
na temat HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
powiatu kwidzyńskiego: /1640

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
540,00
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596

Edukacja szkolna.
Zajęcia edukacyjne w zakresie wirusa HIV oraz AIDS prowadzone uczniowe : /55
————————————————— w grupach i/oraz klasach na terenie placówek.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w
Ustce

597

Edukacja środowiska młodzieżowego. Działania dydaktyczne w najbardziej zagrożonych grupach
————————————————— społeczności lokalnej.
Gmina Cedry Wielkie, Żuławski
Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół
Szkół

młodzież : /840

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 1000,00

598

Edukacja środowiska studenckiego
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki
————————————————— HIV/AIDS skierowanej do studentów z gdańskich uczelni
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
wyższych "Bezpieczne Gruchanie
Pomorski Dom Nadziei

osoby dorosłe, aktywne seksualnie:
/1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 76,00
Urząd Miasta: 7500,00

599

Edukacja środowiskowa.
Organizacja profilaktycznego konkursu prac dzieci i młodzieży z
————————————————— terenu Powiatu Bytowskiego "Oddaj się pasji, a nie nałogom".
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Pomóż mi

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 218,00
Starostwo Powiatowe:
1000,00

600

Edukacja środowiskowa.
—————————————————
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Słupsku ul.
Fabryczna 1

Popularyzowanie wiedzy z zakresu HIV/AIDS poprzez
wzbogacenie oferty programowej poradni, zapewnienie
odpowiedniego dostępu do informacji o HIV/AIDS oraz
przeprowadzenie licznych warsztatów, prelekcji, spotkań z
uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.

ogół społeczeństwa : /250

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
Urząd Miasta: 300,00
Urząd Gminy: 1200,00

601

Edukacja środowiskowa.
—————————————————
Uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Barlewiczkach

Utworzenie punktu informacyjnego w gabinecie pedagoga
uczniowie: /400
szkolnego i pielęgniarki szkolnej dla uczniów. Przekazywanie
materiałów informacyjnych, wykazu instytucji, stron internetowych
w zakresie profilaktyki HIV i chorób przenoszonych drogą płciową.
Zajęcia profilaktyczne w klasach na temat HIV/AIDS i chorób
przenoszonych drogą płciową z pedagogiem szkolnym,
pielęgniarką, wychowawcami oraz podczas lekcji biologii.
Realizacja programu profilaktycznego ARS, czyli jak dbać o
miłość? w klasie pierwszej technikum żywienia i gospodarstwa
domowego. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych
"Pierwszy syndrom z zakresu profilaktyki uzależnień od środków
psychoaktywnych i podejmowania zachowań ryzykownych".
Spotkanie z ginekologiem - uczennice klas pierwszych. Udział
uczniów klas drugich technikum w etapie szkolnym i powiatowym
Olimpiady "HIV/AIDS STOP".
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

602

Program profilaktyczno-edukacyjny
Dobry Wybór, który realizowany był
przez Miasto Kwidzyn w terminie od
01.01.2016 r. do dnia 23.04.2017 r.

Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Dobry Wybór": uczniowie i osoby dorosłe: /530
- za zajęcie I miejsca wyjazd na 4 dniową wycieczkę do Warszawy
- 15 410 zł,
- za zajęcie II miejsca wyjazd na 2 dniową wycieczkę do
Trójmiasta - 8 760 zł,
————————————————— - za zajęcie III miejsca zakup kart podarunkowych epmik - 2 500
Miasto Kwidzyn,szkoły Podstawowe z zł,
terenu miasta
- zakup koszulek na finał programu - 5 822,82 zł,
- zakup piórników na start programu - 4 182 zł,
- organizacja finału programu w dniu 23.04.2016 r. - 4 614,62 zł,
- przygotowanie zadań i stacji zadaniowych dla drużyn - 3 000 zł.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 40000,00

603

Prowadzenie Punktu KonsultacyjnoInformacyjo-Terapeytycznego dla
mieszkańców powiatu,
—————————————————
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii, Oddział Terenowy w
Bytowie

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjo-Terapeytycznego osoby podejmujące ryzykowne
dla mieszkańców powiatu, w którym udzielane będą informacje na zachowania: /56
temat substancji uzależniających oraz możliwościach uzyskania
pomocy

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
NGO: 2080,00
Starostwo Powiatowe:
2600,00

604

Realizacja kampanii informacyjnoedukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS
skierowanej do młodzieży - uczniów
—————————————————
Szkoły dla których organem
prowadzącym jest Powiat Kwidzyński,
we współpracy z Państwowym
Powiatowym Inspekto

konkurs szkolny w ramach tygodnia profilaktyki na temat ,,
HIV/AIDS;,
wykonanie plakatów i ulotek tematycznych,
gazetki informacyjne,
pogadanki na temat HIV/AIDS i uzależnień na lekcjach przyrody,
biologii i godzinach wychowawczych,
prelekcja dla rodziców na temat uzależnień i zagrożeń
przeprowadzona przez dzielnicowego,
przypomnienie o procedurach w sytuacjach zagrożenia
demoralizacją dzieci i młodzieży,
odpowiedzialność karna nieletnich&#8221;- pogadanka,
spotkania z Policjantem,
systematyczne przeprowadzanie ankiet na temat uzależnień,
systematyczna współpraca z funkcjonariuszami Policji ( analiza
grup rówieśniczych i sposobów spędzania czasu wolnego przez
uczniów),

Uczniowie szkół powiatu
kwidzyńskiego: /615

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

605

Realizacja projektów profilaktycznych. Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
————————————————— drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
Szkoły powiatu
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV.

uczniowie szkół powiatu słupskiego:
/193

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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606

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
dla Młodzieży Uzależnionej w
Starogardzie Gdańskim
—————————————————
Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży
Uzależnionej w Starogardzie
Gdańskim

607

Rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem:
- programów wymiany igieł i strzykawek,
- programów readaptacji społecznej,
- programów wsparcia psychologicznego,
- programów, których elementem jest dystrybucja prezerwatyw

osoby stosujące środki
psychoaktywne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 40882,00

Działania edukacyjno-terapeutyczne. Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych mieszkańców
————————————————— Gdańska.
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 80,00
Urząd Miasta: 7000,00

608

Działania zmierzające do poprawy
Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych mieszkańców
jakości życia osób seropozytywnych. gminy.
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach

osoby zakażone HIV ich rodziny i
bliscy: /10

609

Konsultacje psychologiczne
Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych
————————————————— mieszkańców Gdańska
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 80,00
Urząd Miasta: 7000,00

610

Poszerzenie oferty dla osób zakażony Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i
ch.
ich bliskich - mieszkańców Gdańska.
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

seropozytwni i ich bliscy : /30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 4540,00
Urząd Miasta: 6000,00

611

Pozyskiwanie instytucji i środowisk do Pozyskiwanie instytucji i środowisk do podejmowania inicjatyw
podejmowania inicjatyw mających na mających na celu wymianę doświadczeń w obszarze HIV/AIDS
celu wymianę doświadczeń w
obszarze HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach

pracownicy ochrony zdrowia: /10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

612

Raportowanie danych epidemiologicz Systematyczne zbieranie i analizowanie informacji na temat
nych.
HIV/AIDS.
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach

Pracownicy PIS, laboratoriów,
lekarze, personel medyczny: /50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

613

Monitoring zadań realizowanych w
Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku
zakresie Zapobiegania HIV/AIDS w G HIV/AIDS ze źródeł wtórnych (raporty własne instytucji
dańsku
naukowych, firm badawczych i innych)
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku, organizacja
pozarządowa, zespół wojewódzki

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie: /1
dziennikarze: /1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Śląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

614

Warsztaty edukacyjne dla
Warsztaty edukacyjne dla ratowników medycznych prowadzone
pracowników ochrony zdrowia
przez przeszkolonego doradzę HIV\AIDS.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

pracownicy ochrony zdrowia: /46

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1520,00

615

Informację w ramach strony
Informacja o tematyce HIV/AIDS przekazywana w ramach strony ogół społeczeństwa
internetowej Urzędu.
internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

616

Spotkania z konsultantami
wojewódzkimi z kadrą zarządzającą
oddziałami położniczo
ginekologicznymi.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Spotkania z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach
położnictwa, ginekologii z kadrą zarządzającą oddziałami
położniczo ginekologicznymi oraz pracownikami poradni poz i
ginekologiczno położniczych. Podczas spotkań wskazywano na
konieczność wykonania testu w kierunku zakażeniu HIV u kobiet
w ciąży i planujących ciąże.

lekarze ginekolodzy/położnicy: /45
położne: /70

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
653,23

617

Spotkania z konsultantami
wojewódzkimi w dziedzinach
położnictwa, ginekologii z kadrą
zarządzającą oddziałami położniczo
ginekologicznymi.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Spotkania z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach
lekarze ginekolodzy/położnicy: /45
położnictwa, ginekologii z kadrą zarządzającą oddziałami
położne: /70
położniczo ginekologicznymi oraz pracownikami poradni poz i
ginekologiczno położniczych. Podczas spotkań wskazywano na
konieczność wykonania testu w kierunku zakażeniu HIV u kobiet
w ciąży i planujących ciąże. Na stronie internetowej Wydziału
Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczono wzór
karty ciąży uwzględniający konieczność testowania kobiet w ciąży.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

618

Umieszczanie informacji w ramach
strony internetowej Urzędu.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Umieszczanie informacji z zakresu darmowego i anonimowego
ogół społeczeństwa
testowania w kierunku HIV w ramach strony internetowej Wydziału
Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacje
uwzględniają dane teleadresowe punktów konsultacyjno
diagnostycznych w województwie Śląskim.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

619

Warsztaty edukacyjne dla ratowników Warsztaty edukacyjne dla ratowników medycznych prowadzone
medycznych prowadzone przez
przez przeszkolonego doradzę HIV\AIDS.
przeszkolonego doradzę HIV\AIDS.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

pracownicy ochrony zdrowia: /46

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Razem:

STRONA 251 z 262

2 173,23

Data wygenerowania: 2017-05-11

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

620

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Pozyskanie i rozdystrybuowanie
Pozyskano oraz rozdystrybuowano materiały edukacyjne, które
materiałów edukacyjno-informacyjnyc przekazywane były wśród ogółu społeczeństwa oraz członków
h.
Zespołu ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
—————————————————
Pełnomocnik Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Rodziny i
Uzależnień

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
nakład: 300
Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania
Uzależnieniom: /20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

621

Akcje informacyjno-edukacyjne
skierowane do ogółu społeczeństwa.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

Organizacja konferencji skierowanej do mieszkańców
województwa.
Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu
HIV/AIDS i uzależnień oraz profilaktyki chorób przenoszonych
drogą płciową.

ogółu mieszkańców: 100/140

622

Akcje informacyjno-edukacyjne w
Akcje skierowane do dzieci i młodzieży np. "Bezpieczne wakacje". młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/2000
zakresie HIV/AIDS.
Dystrybucja materiałów edukacyjnych.
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/2000
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

623

Edukacja pracowników socjalnych w
Konferencja szkoleniowa dotycząca problematyki HIV/AIDS,
zakresie HIV/AIDS.
uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

624

Usprawnienie opieki nad kobietami w
wieku prokreacyjnym i w ciąży.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojeódzki w Olsztynie

Finansowanie
Pozostałe

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 140

Planowana kwota: 5500,00
Wydatkowana kwota:
1060,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 4000

Planowana kwota: 150,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

pracownicy socjalni: 100/

Szkolenia i konferencje
pracownicy medyczni: 200/229
Konferencje skierowane do pracowników medycznych dot.
zlecania badań w kierunku zakażenia HIV i edukacji w zakresie
HIV/AIDS (w zakresie realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem).
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Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba podjętych działań/inicjatyw:
4
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 229

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7350,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

8 510,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

625

Dofinansowanie finału wojewódzkiego
konkursu dla gimnazjalistów
wielkopolskich pod hasłem "Nie daj
szansy AIDS".
—————————————————
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu

Konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów wielkopolskich pod
hasłem "Nie daj szansy AIDS", zakup 6 nagród rzeczowych:
trzech dla finalistów etapu wojewódzkiego oraz trzech nagród dla
uczniów wyróżnionych.

626

Wsparcie finansowe anonimowych i
Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla
bezpłatnych badań testowych w
organizacji pozarządowych, w ramach zwiększenia dostępności
kierunku HIV wraz z poradnictwem
do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV.
okołotestowym dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia

627

Działania zmierzające do podniesienia
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS
skierowane do osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia

Finansowanie
Pozostałe

uczniowie

Wskaźnik dodatkowy 1:
Wojewoda Wielkopolski objął
honorowym patronatem konkurs
dla gimnazjalistów

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
759,50
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa: 300/300

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
klientów PKD w Poznaniu,
konsultacji oraz wykonanych
testów , tj. 300
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
wykrytych zakażeń HIV wynosi 44

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Wskaźnik dodatkowy 1: udzielono
wsparcia psychologicznego
(indywidualne porady) dla 15 osób
i ich bliskich
Wskaźnik dodatkowy 2: duże
zainteresowanie projektem w
zakresie tego typu spotkań.

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

9 759,50

Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla
osoby zakażone HIV: 13/15
organizacji pozarządowych, w zakresie udzielenia wsparcia
psychologicznego dla osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich.
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Data wygenerowania: 2017-05-11

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

628

Przeciwdziałanie HIV/AIDS w ramach Przeciwdziałanie HIV/AIDS w ramach innych zadań
zadań pozadotacyjnych Wydziału
pozadotacyjnych Wydziału Zdrowia Publicznego
Zdrowia Publicznego
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

ogół społeczeństwa: /906

liczba programów oraz inicjatyw: 7
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
17882,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

629

Prelekcje nt. problematyki HIV/AIDS
W ramach kontynuacji i rozwoju modułów szkoleniowych odbędą
————————————————— się prelekcje nt. problematyki HIV/AIDS.
Ośrodek Rehabilitacyjno Postresosjalizacyjny w Darżewie
Stowarzyszenie Solidarni PLUS

młodzież powyżej 15 r.ż.: /506

liczba szkoleń/działań: 30
liczba odbiorców: 506
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
materiałów informacyjno edukacyjnych - 200

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5450,00

630

Akcja "flash mob" na terenie miasta S
zczecina

Wyróżnienie dnia 1 grudnia jako Światowego dnia walki z AIDS
poprzez przeprowadzenie przez Społecznych Instruktorów
Młodzieżowych (SIM) akcji "flash mob" na terenie miasta
————————————————— Szczecina. W trakcie akcji młodzież rozdawała ulotki, wręczała
zachodniopomorski Oddział
ulotki z prezerwatywami, informowała o społeczeństwo o
Okręgowy Polskiego Czerwonego
obchodach światowego dnia walki z AIDS, mówiła o profilaktyce
Krzyża
zakażeń HIV.
W ramach zadania rozdystrybuowano również materiały
informacyjno-edukacyjne, których nie wykorzystano podczas ww.
akcji wśród klientów PCK w Szczecinie.

ogół społeczeństwa: /500

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 500
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3070,00

631

Program "Świadoma w pracy dbam o Realizacja programu "Świadoma w pracy dbam o zdrowie" zdrowie"
działania profilaktyczne, edukacyjne.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" Szczecin

osoby prostytuujące się : 120/96

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 96
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 230
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
rozdystrybuowanych prezerwatyw
- 680 szt.
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
rozdystrybuowanych lubrykantów
- 85 szt.
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
8320,00

632

Zadanie prowadzone w środowisku
osób skazanych odbywających kary
pozbawienia wolności.
—————————————————
Fundacja TULIPAN

Przeprowadzenie spotkań informacyjnych nt. wiedzy o HIV/AIDS
ze skazanymi odbywającymi kary pozbawienia wolności na
terenie czterech jednostek penitencjarnych w woj.
zachodniopomorskim: Zakładu Karnego w Goleniowie, Zakładu
Karnego w Nowogardzie, Zakładu Karnego w Stargardzie
Szczecińskim oraz w Areszcie śledczym w Szczecinie.
Stworzenie, wydanie i dystrybucja informatora wiedzy o HIV/AIDS
skierowanego do osób skazanych osadzonych na terenie 16-stu
zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

osoby pozbawione wolności: /198

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 198
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 2000
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
przeprowadzonych spotkań
informacyjnych wiedzy o
HIV/AIDS - 16

633

Działania środowiskowe wśród
mężczyzn współżyjących z mężczyzn
ami
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

Program ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS i
chorobach przenoszonych drogą płciową (STI) w środowisku
mężczyzn współżyjących z mężczyznami (MSM) poprzez
działania środowiskowe w klubach nocnych dla osób o orientacji
homoseksualnej. Zadanie ma również na celu zwiększenie ilości
MSM stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako
środków zmniejszających ryzyko zakażenia HIV/AIDS i STI.

mężczyźni mający seks z
mężczyznami: /220

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 220
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 370
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
rozdystrybuowanych prezerwatyw
- 260 szt.
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
rozdystrybuowanych lubrykantów
- 45 szt.

634

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
w Szczecinie.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" Szczecin

Wspieranie sieci punktów konsultacyjno-diagnostycznych
wykonujących anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV
połączone z poradnictwem okołotestowym - sfinansowanie 500
badań a-HIV.

kobiety i mężczyźni w wieku 18-49 lat
aktywni seksualnie: /450

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 450
liczba konsultacji: 450
liczba wykonanych testów: 450
liczba wykrytych zakażeń HIV: 8

635

Program "Nic o nas bez nas"
Kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób
————————————————— zakażonych HIV.
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" Szczecin

osoby zakażone HIV: /166

liczba kontynuowanych
programów: 1
liczba inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 166

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
18360,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00

636

Działalność Zachodniopomorskiego
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Zespoł ds.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

realizatorzy Programu: /15
zespoły wojewódzkie: /1

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 15
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 1
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

77 882,00

Działanie Zespołu mające na celu poprawę współpracy
podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez: powołanie wojewódzkich
zespołów do spraw realizacji Programu, sporządzanie przez
wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań.
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Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
13140,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3460,00

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
8200,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00

Data wygenerowania: 2017-05-11

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2016

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

637

Działania dotyczące profilaktyki HIV/A
IDS.
—————————————————
Akademia Morska w Gdyni

638

Szkolenia w celu zapobiegania
Szkolenie osób przyjmowanych do pracy na statkach szkolnych
zakażeniom HIV
Akademii Morskiej w Gdyni
—————————————————
Akademia Morska w Gdyni

Studenci tzw. "specjalności morskich":
790/652

639

Działania informacyjne.
Ulotki i plakaty dotyczace tematyki HIV/AIDS rozpowszechniane
————————————————— w Przychodni Lekarskiej dla pracowników oraz studentów
Akademia Morska w Szczecinie
Akademii Morskiej w Szczecinie.

Studenci Akademi Morskiej w
Szczecinie: 4047/3500

640

Propagowanie istoty badań w celu
Badanie w kierunku HIV studentów ubiegających się o
zapobiegania zakażeniom HIV
międzynarodowe świadectwa zdrowia marynarza
—————————————————
Akademia Morska w Gdyni

Studenci tzw. "specjalności morskich":
790/652

Finansowanie
Pozostałe

Propagowanie wiedzy o zapobieganiu zakażeniom HIV wśród
Personel Akademii Morskiej w Gdyni
studentów poprzez zorganizowaną akcję informacyjno-edukacyjną Studenci Akademii Morskiej w Gdyni:
poświęconą profilaktyce HIV oraz AIDS pt. "Bezpieczne
6207/6150
Gruchanie".

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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