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Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat realizacji w 2007 roku
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
na lata 2007-2011

Minister Edukacji Narodowej zgodnie z założeniami Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV zapewnił warunki realizacji w szkołach treści dotyczących
problematyki HIV/AIDS poprzez umieszczenie ich w podstawie programowej kształcenia
ogólnego.
Minister ustalił w drodze rozporządzenia również sposób nauczania szkolnego i zakres treści
dotyczących powyższej problematyki. W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.
U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.), zagadnienia te realizowane są w ramach zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie.
Sposób nauczania szkolnego oraz zakres treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz metodach i
środkach świadomej prokreacji został określony przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach
i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. Nr 67, poz. 756), które następnie zostało znowelizowane rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 79, poz. 845) oraz rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 roku zmieniającym
rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących
wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach
świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr
121, poz. 1037).
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treści programowych zajęć stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi
i profilaktycznymi szkoły, a w szczególności, kształtuje m.in. postawy prorodzinne,
prozdrowotne i prospołeczne.
Realizowane w szkole wychowanie do życia w rodzinie:
- kształtuje świadomość zagrożenia zakażeniem HIV i podejmowania działań zmierzających
do ograniczenia rozprzestrzeniania zakażeń HIV poprzez oddziaływania na świadomość
uczniów i nauczycieli;
- kształtuje postawy odpowiedzialności za swoje zachowania i działania;
- wyrabia różnorodne umiejętności psychospołeczne, w znaczący sposób wpływające
na jakość życia (umiejętność komunikacji, empatii, wyrażania uczuć i emocji, podejmowania
decyzji i przyjmowania za nie odpowiedzialności, asertywności, radzenia sobie z presją,
ze stresem i niepowodzeniami).
Wychowanie do życia w rodzinie realizowane jest obowiązkowo we wszystkich typach szkół
dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych) od 5 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy szkoły
ponadgimnazjalnej włącznie. W każdym roku nauki przewiduje się jednakowy wymiar 14
godzin zajęć, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
Przygotowanie nauczycieli do realizacji w szkołach zajęć edukacyjnych wychowanie do życia
w rodzinie w roku szkolnym 2006/2007 odbywało się w szkołach wyższych w formie studiów
magisterskich, studiów wyższych zawodowych i studiów podyplomowych.
Studia magisterskie na kierunku (specjalności) wychowanie do życia w rodzinie realizowane
były

przez

Uniwersytet

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego.

Studia

podyplomowe

kwalifikacyjne w zakresie wychowania do życia w rodzinie realizowane były przez szkoły
wyższe: PWSZ w Białej Podlaskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Kolegium Karkonoskie w
Jeleniej Górze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, AWF w Katowicach, Akademię
Pedagogiczną im. KEN w Krakowie, PWSZ w Legnicy, Wyższą Szkołę Humanistyczną w
Lesznie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższą Szkołę
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Uniwersytet Opolski, UAM w
Poznaniu, PWSZ w Raciborzu, Politechnikę Radomską, Uniwersytet Szczeciński, UMK w
Toruniu, Uniwersytet Warszawski, APS w Warszawie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w
Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we
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Wrocławiu. Studia wyższe zawodowe wychowanie do życia w rodzinie realizowane były
przez: Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach i Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w
Warszawie,

Problematyka

HIV/AIDS

została

również

wprowadzona

do

programów

kursów

kwalifikacyjnych w zakresie „ wychowania do życia w rodzinie”.
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół zawodowych, którzy legitymują się
dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub
rodzaj prowadzonych zajęć, którzy ponadto posiadają przygotowanie pedagogiczne, mają
możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych wychowanie do życia
w rodzinie, poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego. Kursy te mogą prowadzić placówki
doskonalenia nauczycieli na zasadach określonych przepisami § 16 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie warunków i trybu
tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek
doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców
metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego
(Dz. U. Nr 84, poz. 779).
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej zatwierdził program
kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie, w którym problematyka
HIV/AIDS zawarta jest w bloku tematycznym: zagadnienia seksuologiczne, na realizację
którego przeznaczono 40 godzin.
W roku szkolnym 2006/2007 kursy nadające kwalifikacje do wprowadzenia zajęć
wychowania do życia w rodzinie prowadziły (za zgodą organu sprawującego nadzór
pedagogiczny) wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli w Bielsku-Białej, Elblągu,
Gdańsku, Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krośnie, Legnicy,
Lesznie, Łomży, Olsztynie, Opolu, Pile, Przemyślu, Rzeszowie, Sieradzu, Tarnobrzegu,
Tarnowie, Wałbrzychu, Włocławku, Wrocławiu.
W roku szkolnym 2006/2007 zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie odbywały
się w większości szkół dla dzieci i młodzieży - publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych: w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
wszystkich

typów

i

rodzajów,

tj.

zasadniczych

szkołach

zawodowych,

liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach.
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Zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej za rok szkolny 2006/2007 liczba uczniów
uczęszczających na zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie kształtowała się
następująco:
-

szkoły podstawowe 699 351 uczniów - 78,6 % ogółu,

-

gimnazja 1 189 894 uczniów - 78,2 % ogółu,

-

zasadnicze szkoły zawodowe 105 989 uczniów - 48,1 % ogółu,

-

licea ogólnokształcące 355 017 uczniów - 49,2 % ogółu,

-

licea profilowane 84 863 - 54,5 % ogółu,

-

technika 263 936 uczniów - 51, 7 % ogółu.

Zgodnie z ww. przepisami zajęcia w szkołach podstawowych, zasadniczych szkołach
zawodowych, liceach i technikach prowadzone były w ramach godzin do dyspozycji
dyrektora, w gimnazjach w ramach zajęć edukacyjnych „Wiedza o społeczeństwie”.
W nielicznych przypadkach treści wychowania do dożycia w rodzinie realizowano w ramach
innych zajęć.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2007 r. dofinansowało dwudniowe sympozjum
organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego „W trosce o rodzinę –
w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna”. W sympozjum uczestniczyło 338 osób, w tym
przeważająca grupa nauczycieli „Wychowania do życia w rodzinie”. Program sympozjum
obejmował interdyscyplinarne aspekty problematyki rodziny. Kwota dofinansowania
wynosiła 15 000 zł.

W roku 2007 Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace związane z
przygotowaniem i wdrożeniem niezbędnej reformy programowej dla wszystkich typów szkół.
Nowa podstawa programowa obejmuje również edukację merytoryczną i profilaktyczną w
zakresie HIV/AIDS.
Projekt nowej podstawy programowej zawiera odpowiednio zaplanowane treści nauczania
właściwie dostosowane do kolejnych etapów edukacyjnych.
Na poziomie wychowania przedszkolnego w celach edukacyjnych kładzie się nacisk na
kształtowanie u dzieci kończących przedszkole i rozpoczynających naukę w szkole
podstawowej odpowiednich postaw. Spośród wymagań szczegółowych należałoby wyróżnić:
(…) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki
swoich zachowań.
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Zapis ten znajduje swoje uzasadnienie w przestrzeganiu dzieci przed braniem do ręki
porzuconych w parku czy innych ogólnie dostępnych miejscach strzykawek lub innych
akcesoriów medycznych.
W celach obejmujących Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych znajdujemy zapis:
(…) w przyjęty sposób korzysta z toalety.
Bez rozszerzania treści o problematykę oraz nazewnictwo HIV/AIDS można w realizacji tego
celu uwzględnić sposoby zapobiegania zakażeniu poprzez właściwe określenie zasad
zachowania się w toalecie np. publicznej.
Istotnym w edukacji przedszkolnej jest również cel Wdrażanie dzieci do dbałości o
bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w
szkole podstawowej:
(…) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie
o nią poprosić;
(…) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich.
Treści edukacji zdrowotnej, w tym również dostosowana do wrażliwości oraz kompetencji
dziecka profilaktyka HIV/AIDS, występują w wielu obszarach wychowania przedszkolnego.
Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz
nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu,
współpracując w tym zakresie z rodzicami.
Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej nowa podstawa programowa wyznacza ważny dla
uniknięcia zakażeniem HIV/AIDS cel w zakresie edukacji społecznej.
Uczeń kończący klasę I:
(…) potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami; wie,
że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym, nie należy kłamać lub zatajać
prawdy;
(…) zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.
W zakresie nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne uczeń kończący klasę I:
(…) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np.
środków czystości, ochrony roślin i in.).
Na koniec edukacji wczesnoszkolnej dziecko posiada już szerszą wiedzę na temat różnych
zagrożeń, zatem powinno być przygotowane do samodzielnego poszukiwania pomocy,
znalazłszy się w ich obliczu.
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Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III:
(…) zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu,
niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji
oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.
W zakresie wiedzy przyrodniczej:
(…) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (na miarę swoich możliwości); orientuje
się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan,
śnieżyca, lawina, powódź, itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

Natomiast w zakresie Bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej dziecko powinno:
-

dbać o higienę osobistą i czystość odzieży,

-

wiedzieć, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie oraz aktywność

fizyczna,
wiedzieć, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków
chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,
-

potrafić wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić

się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Doceniając rolę edukacji zdrowotnej, treści z tego zakresu zostały umieszczone w wielu
obszarach kształcenia, np. w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przyrodniczej i
społecznej. Ze względu na dobro uczniów należy zadbać, aby rozumieli oni konieczność oraz
mieli nawyk dbania o zdrowie swoje i innych. Powinni także wiedzieć, do kogo się zwrócić w
razie konieczności udzielania pierwszej pomocy.
Nowa podstawa programowa na II etapie edukacyjnym podaje treści nauczania w zakresie
zdrowia i troski o nie, bez dosłownego wyrażenia niebezpieczeństwa zarażenia się chorobą
AIDS, jednak w sposób jednoznaczny kształtuje postawę profilaktyczną ucznia, który:
-

podaje przykłady negatywnego wpływu wybranych gatunków zwierząt, roślin,

grzybów, bakterii i wirusów na zdrowie człowieka, wymienia zachowania zapobiegające
chorobom przenoszonym i wywoływanym przez nie;
podaje i stosuje zasady dbałości o własne ciało (higiena skóry, włosów, zębów,
paznokci oraz odzieży);
podaje przykłady właściwego spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw ruchowych oraz poruszania się po drodze;
-

opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach (stłuczenia,

zwichnięcia, skaleczenia złamania, ukąszenia, użądlenia), potrafi wezwać pomoc w różnych
sytuacjach.
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W treściach nauczania Wychowania fizycznego odnajdujemy cele istotne dla profilaktyki
HIV/AIDS:
-

omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

-

stosuje zasady samoasekuracji.

W treściach przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie określone zostały m.in. wymagania
szczegółowe:
1) Higiena okresu dojrzewania
2) Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
Na III i IV etapie edukacyjnym w nowej podstawie programowej wyróżniono jako jeden z
głównych następujący cel:
Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia
środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Dla edukacji gimnazjalnej wyznaczono jeden z głównych celów, którego realizacja pośrednio
łączy się z planowanym przygotowaniem ucznia do obrony przed zakażeniem się wirusem
HIV:
Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.
Uczeń analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia (prawidłowa dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne) oraz rozpoznaje sytuacje
wymagające konsultacji lekarskiej. Rozumie znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów.
W zakresie nauczania Biologii ujęte zostały tematy wraz z zaplanowanymi wymaganiami
szczegółowymi:
Rozmnażanie i rozwój. Uczeń:
przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
Stan zdrowia i choroby. Uczeń:
1) przedstawia znaczenie pojęć „zdrowie” i „choroba” (zdrowie jako stan równowagi
środowiska wewnętrznego organizmu, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne;
choroba jako zaburzenie tego stanu);
2) przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol), narkotyków i środków dopingujących oraz nadużywania
kofeiny i niektórych leków (zwłaszcza oddziałujących na psychikę);
3) wymienia najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, pro8

tisty i pasożyty zwierzęce oraz przedstawia zasady profilaktyki tych chorób; w szczególności przedstawia drogi zakażenia się wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV,
zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez te wirusy oraz przewiduje indywidualne i społeczne skutki zakażenia;
4) uzasadnia konieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych
(np. badania stomatologiczne, podstawowe badania krwi i moczu, pomiar pulsu i ciśnienia krwi).
W zakresie nauczania przedmiotu Biologia na IV etapie edukacyjnym – zakres rozszerzony
w nowej podstawie programowej znajduje się katalog tematyczny poświęcony wirusom,
w którym uwzględniono również wirus HIV oraz chorobę AIDS:
Wirusy. Uczeń:
wymienia najważniejsze choroby wirusowe człowieka (WZW typu A, B i C, AIDS, zakażenie
HPV, grypa, odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, polio, wścieklizna) i określa drogi
zakażenia wirusami oraz przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób wirusowych.
Na IV etapie edukacyjnym w zakresie nauczania przedmiotu uzupełniającego Przyroda
zaplanowane zostały następujące zagadnienia łączące się z problematyką przeciwdziałania
HIV/AIDS:
Zdrowie:
1) biologiczne aspekty zdrowia; wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na stan
zdrowia;
2) zagrożenia cywilizacyjne; co każdy turysta wiedzieć powinien, wyjeżdżając do odległych krajów.
W zakresie wychowania fizycznego na III etapie edukacyjnym:
Edukacja zdrowotna. Uczeń:
1) wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;
2) wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i podaje jego przykłady;
3) omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem
alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w
jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.
Przedmiot Wychowanie fizyczne na IV etapie edukacyjnym ujmuje zagadnienie w sposób
następujący:
Edukacja zdrowotna. Uczeń:
1) wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi;
2) wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy
9

poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia;
3) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie
i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS).
Przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym również wskazuje treści
spójne z profilaktyką choroby AIDS:
omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika (sytuacja
udzielania pierwszej pomocy medycznej).
W zakresie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie na III etapie edukacyjnym
wyodrębniono zagadnienia szczegółowe:
Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka,
aspekt społeczny.
IV etap edukacyjny
Pośród wymagań ogólnych:
Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.
W wymaganiach szczegółowych:
Metody i środki antykoncepcji. Sposoby ich działania i zasady doboru.
Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im. AIDS: profilaktyka, aspekt społeczny
i etyczny, chory na AIDS w rodzinie.
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Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań objętych Krajowym Programem Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV za 2007 r.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Ograniczenie
rozprzestrzeniania się zakażeń
HIV poprzez przygotowanie
dla przedsiębiorstw
żeglugowych wysoko
kwalifikowanych kadr
oficerskich spełniających
międzynarodowe wymagania
zdrowotne; oddziaływanie
informacyjne i edukacyjne w
zakresie profilaktyki AIDS i
HIV.

Badania na nosicielstwo
HIV studentów
kierunków: Nawigacja
oraz Mechanika i Budowa
Maszyn III i IV roku
studiów w celu uzyskania
międzynarodowego
świadectwa zdrowia na
koszt studentów – badanie
obligatoryjne.

Działania informacyjne – ulotki
plakaty rozpowszechniane w
Przychodni Lekarskiej dla
Pracowników i Studentów
Akademii Morskiej
Badania obligatoryjne na
nosicielstwo HIV studentów
ubiegających się o
międzynarodowej świadectwo
zdrowia marynarza.

Podmioty
realizujące
Termin
Program i
realizacji
zobowiązane do
2007-2011
realizacji
Programu
Zadania
Akademia
ciągłe
Morska w
Szczecinie,
Poradnia Ogólna
dla Pracowników
i Studentów AM
w Szczecinie.

Wskaźniki

Wskaźnik
wydanych
pozytywnych
świadectw
zdrowia w
stosunku do
przebadanych
osób
(pracowników i
studentów)
wynosi 100%.

Szkolenia grup studenckich
kierowanych na praktykę.
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Badanie na nosicielstwo HIV
studentów.

Badania wstępne
Badania na nosicielstwo
HIV kandydatów na I rok przeprowadzone u 310
studiów na tzw. kierunki kandydatów.
morskie.

Badania na nosicielstwo HIV
studentów.

Badania na nosicielstwo
HIV studentów
ubiegających się o
międzynarodowe
świadectwo zdrowia
marynarza

Szkolenie grup studenckich

5 x 80-120 studentów
Szkolenia grup
studenckich
odbywających praktyki na
statkach szkolnych „Dar
Młodzieży” i „Horyzont”

Zadania
Akademia
Morska w Gdyni ciągłe

Badania 418 studentów
Uprawnione
wykonane w związku z
przychodnie
wypełnieniem obowiązku
posiadania aktualnych morskich
świadectw zdrowia (świadectwo
odnawiane co 2 lata)

rok 2007

Lekarz okrętowy

rok 2007

rok 2007

Szkolenie grup studenckich

Akcja krwiodawstwa
„Krewniacy” – rozpropagowanie
ulotek dot. chorób
przenoszonych przez krew

Parlament
studentów, Klub
Studencki
„Bukszpryt”,
uczelnie
Trójmiasta

Szkolenie kandydatów do
pracy w Akademii Morskiej

152 osoby

Lekarze
zakładowi

Wskaźnik
wydanych
pozytywnych
świadectw
zdrowia wynosi
100%

rok 2007
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Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
na lata 2007-2011 przez Samorząd Województwa Lubelskiego w 2007 r.

Profilaktyka pierwszorzędowa

OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻEŃ
HIV

Cele
ogóln
e

Cele
szczegółowe

Zadania

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
współodpowied
zialne

Wskaźnik

Środki finansowe
z budżetu
Samorządu
Województwa
Lubelskiego

1. Kontynuacja i rozwój modułów
I. Wzrost wiedzy

u ogółu
społeczeństwa
oraz kształtowanie

szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym

1. Liczba odbiorców.
Samorząd
Województwa
Lubelskiego

2. Liczba podmiotów
realizujących.

uwzględnieniem młodzieży,

3. Liczba jednostek

w tym: promocja i wdrażanie

samorządowych

uwzględnieniem

nowatorskich programów

uczestniczących

odpowiedzialności

profilaktycznych oraz programów

w realizacji zadania.

za własne zdrowie

prowadzonych metodami aktywnymi.

postaw ze
szczególnym

i życie.

30 000,00 zł

– samorządy gminne i powiatowe,
- osoby eksperymentujące ze środkami
psychoaktywnymi,
- MMS,
- osoby świadczące usługi seksualne,
- służby mundurowe,
- dzieci, młodzież, rodzice, pedagodzy
- massmedia
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Cele
ogóln
e

Cele
szczegółowe

Zadania

2 Organizacja kampanii medialnych,

Instytucje
Wskaźnik
i organizacje
odpowiedzialne
współodpowied
zialne
1.Efektywność
Samorząd

skierowanych do odpowiednio wybranych

Województwa

kampanii.

grup docelowych, zgodnie z potrzebami i

Lubelskiego

2.Liczba jednostek

oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

w porozumieniu

samorządowych

w Wojewódzkim

uczestniczących

Zespołem ds.

w realizacji zadania.

- włączenie się w ogólnopolską
kampanię społeczną

Środki finansowe
z budżetu
Samorządu
Województwa
Lubelskiego
0,00

Zapobiegania
Zakażeniom HIV,
Opieki nad Żyjącymi
z HIV
i Chorymi na AIDS
i Przeciwdziałania
Narkomanii
1. Liczba podmiotów
II. Zmniejszenie

1. Dalszy rozwój programów

Samorząd

realizujących zadanie

poziomu

o charakterze ograniczania szkód

Województwa

2. Liczba odbiorców

zachowań

zdrowotnych i społecznych

Lubelskiego

3. Liczba jednostek

ryzykownych.

20 000,00

samorządowych
uczestniczących
w realizacji zadania
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Cele
ogóln
e

Cele
szczegółowe

Zadania

2. Promocja filozofii i praktyki redukcji

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
współodpowied
zialne
Samorząd

Wskaźnik

szkód w społeczeństwie, ze

Województwa

1. Liczba podmiotów

szczególnym uwzględnieniem

Lubelskiego

realizujących zadanie.

działań edukacyjnych bezpośrednio

2. Liczba oraz rodzaj

w środowisku osób

przeprowadzonych

o wysokim poziomie zachowań

działań. edukacyjnych

Środki finansowe
z budżetu
Samorządu
Województwa
Lubelskiego
0,00

ryzykownych w tym programy
skierowane do kobiet świadczących
usługi seksualne
III. Rozwój bazy
szkoleniowoedukacyjnej.

1. Opracowywanie, wydawanie, Samorząd
Województwa
i dystrybucja różnorodnych
materiałów informacyjno-

Lubelskiego

1.Liczba wydanych

4 000,00

materiałów.

edukacyjnych adresowanych
do grup docelowych
- publikacja biuletynu wojewódzkiego
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ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO
DOSTĘPU DO INFORMACJI, EUKACJ i USŁUG W
ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIV/AIDS

Cele
ogóln
e

Cele
szczegółowe

Zadania

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
współodpowied
zialne

I. Poszerzenie

1. Zintegrowanie i rozbudowanie istniejącego Samorząd

oferty

systemu informacyjnego wykorzystującego

Województwa

informacyjnej

wszystkie środki przekazu, m.in. poprzez:

Lubelskiego

dostosowanej do

a) Biuletyn Informacyjny.

potrzeb

b) poszerzenie strony internetowej o

indywidualnego

zagadnienia HIV/AIDS

Wskaźnik

1.Statystyki odwiedzin

Środki finansowe
z budżetu
Samorządu
Województwa
Lubelskiego
0, 00

strony internetowej.

odbiorcy.
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Cele
ogóln
e

Cele
szczegółowe

Zadania

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
współodpowied
zialne

Wskaźnik

II. Usprawnienie

1. Gromadzenie informacji na temat

Samorząd

1.Liczba badań

nadzoru

przeprowadzonych badań społecznych i

Województwa

społecznych

Lubelskiego we

i opracowań.

epidemiologiczneg opracowań, oceniających sytuację
o nad

epidemiologiczną HIV/AIDS w Polsce,

współprac z

wykrywalnością

zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Państwowym

nowych zakażeń

- publikacja badań na temat ryzyka zakażeń

Zakładem Higieny

HIV,

wirusem HIV i HCV w środowisku osób

zachorowalnością

używających środki psychoaktywne.

Środki finansowe
z budżetu
Samorządu
Województwa
Lubelskiego
0,00

na AIDS
i umieralnością
osób żyjących
z HIV/AIDS.
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Profilaktyka drugorzędowa

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W SFERZE
PSYCHOSPOŁECZNEJ OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS,
ICH RODZIN I BLISKICH

Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

Zadania

1. Przeciwdziałanie stygmatyzacji i
I. Podniesienie
poziomu
akceptacji ogółu

Instytucje
Wskaźnik
i organizacje
odpowiedzialne
współodpowied
zialne
Samorząd
1. Liczba programów oraz

dyskryminacji, osób żyjących z

Województwa

inicjatyw.

HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez

Lubelskiego

2. Liczba podmiotów

kontynuowanie programów oraz działań

realizujących zadanie.

wzmacniających i promujących postawy

3. Liczba jednostek

wolne od uprzedzeń i lęków.

uczestniczących

wobec osób

w realizacji zadania.
1. Liczba interwencji.

żyjących
Samorząd

2. Dostępność porad.

w przestrzeganiu praw dziecka,

Województwa

3. Liczba podmiotów

człowieka i pacjenta na rzecz osób

Lubelskiego

2.Współdziałanie, rzecznictwo i pomoc
rodzin i bliskich.

0,00

samorządowych

społeczeństwa

z HIV/AIDS, ich

Środki finansowe
z budżetu Samorządu
Województwa
Lubelskiego

0,00

realizujących zadanie.

żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i

4. Liczba jednostek

bliskich przez instytucje rządowe,

samorządowych

samorządowe oraz media.

uczestniczących
w realizacji zadania.
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Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

Zadania

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
współodpowied
zialne

Wskaźnik

Środki finansowe
z budżetu Samorządu
Województwa
Lubelskiego

II. Podniesienie
poziomu
akceptacji ogółu
społeczeństwa

Samorząd

1. Liczba powstałych

nowych organizacji pozarządowych

Województwa

organizacji

działających na rzecz osób żyjących

Lubelskiego

2.Liczba organizacji

3. Wspieranie procesu powstawania

posiadających status pożytku

z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

publicznego.
wobec osób

3. Wielkość środków

żyjących

publicznych z innych źródeł

50 000

przeznaczonych na zadanie.

z HIV/AIDS, ich

4. Liczba jednostek
rodzin i bliskich

samorządowych
uczestniczących
w realizacji zadania.

4. Wspieranie działań ( programów)
realizowanych przez organizacje
pozarządowe i opartych na wolontariacie,
ukierunkowanych na niesienie pomocy dla
osób żyjących z HIV/AIDS , ich rodzin i
bliskich.

1.Ocena jakości życia osób
Samorząd
Województwa
Lubelskiego

50 000

żyjących z HIV na podstawie
badań.
2.Liczba jednostek
samorządowych
uczestniczących
w realizacji zadania.
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Zielona Góra 15.03.2008 r.
D.S.I K.P. 8030-5/2008

Pani
Maria Dwornikowska
PODSEKRETARZ STANU
MINISTERSTWO ZDROWIA
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

W odpowiedzi na pismo MZ-ZP-P-079-9781-2/AK/08, dotyczące przekazania
sprawozdania z wykonania zadań objętych harmonogramem realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanym na lata
2007-2011 za rok 2007 Departament Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia - Wydział
Promocji i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
uprzejmie informuję, że w 2007 roku nie były realizowane zadania wynikające
z wyżej wymienionego programu oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13
września 2005 roku w sprawie Krajowego Programu … Sytuacja ta wynikła z braków
kadrowych. Od 2007 roku powstał zespół ds. promocji zdrowia w Wydziale Promocji
i Ochrony Zdrowia. W wyznaczonym terminie w maju 2007 roku został opracowany
harmonogram zadań na rok 2008, które są aktualnie realizowane.
W nawiązaniu do roku 2007 uprzejmie informuję, że Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego objęła honorowym patronatem wojewódzkie działania
w ramach organizowanej przez Krajowe Biuro ds. AIDS multimedialnej kampanii
społecznej w zakresie HIV/AIDS pod hasłem „W życiu jak w tańcu każdy krok ma
znaczenie”. Ponadto dofinansowano organizację dwóch konferencji (16-17 listopad
2007 r. w Zielonej Górze i 23 i 24 listopad 2007 r. w Gorzowie Wlkp.), dotyczące
chorób zakaźnych WZW i AIDS, adresowanych do środowiska medycznego.
Podczas konferencji uczestnicy otrzymali materiały informacyjno- edukacyjne.
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Sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z „Harmonogramu realizacji
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata
2007-2011” realizowanych przez Pełnomocnika Zarządu Województwa
Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Województwie Małopolskim w 2007r.

Prowadzone w 2007r. działania realizowane były w ramach „Małopolskiego
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2004-2007”

Realizacja

programu:

„Skuteczna

profilaktyka

zachowań

problemowych

młodzieży”

W ramach wykonania zadania publicznego „Skuteczna profilaktyka zachowań
problemowych

młodzieży”

w

wyniku

rozstrzygnięcia

konkursu

granatowego

powierzono jego realizację Fundacja Homo Domini im. Karola ds. Foucauld:
Główne cele programu to:
▪ Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad profilaktyki
ryzykownych zachowań seksualnych i innych zachowań problemowych,
▪ Upowszechnienie postaw prozdrowotnych zapobiegających zakażeniom
HIV
i ciążom wśród młodzieży licealnej.

W ramach projektu podjęto następujące zadania:
▪ Przeprowadzono ewaluację sumaryczną udoskonalonej wersji programu
profilaktyczno-wychowawczego „Bez Ryzyka”,
▪ Objęto spotkaniami psychoedukacyjnymi rodziców,
▪ Przeszkolono nauczycieli w zmodyfikowanej wersji programu „Bez Ryzyka”
Projekt objął:
▪ 756 uczniów,
▪ 22 szkoły,
▪ 30 klas,
▪ 5 ankieterów,
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▪ 12 nauczycieli,
▪ zajęcia psychoedukacyjne objęły 419 uczniów,
▪ 403 rodziców,
Kampanie społeczne:

W 2007r. w Województwie małopolskim realizowano następujące projekty:
·

Małopolski Konkurs na Bajkę Profilaktyczną i Ilustrację do Bajek
Profilaktycznych.

Cele konkursu:
▪ Edukacja publiczna w środowiskach lokalnych w obszarze profilaktyki
problemowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
▪ Budowanie systemu pomocy dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym.
▪ Wyposażenie pedagogów, wychowawców, nauczycieli i terapeutów
z terenu Województwa Małopolskiego w dodatkową wiedzę poprzez
tworzenie odpowiednich narzędzi.
▪ Zwiększenie zasobów dorobku literackiego mieszkańców Małopolski
poprzez kolejną publikację „Małopolskiej Bajki Profilaktycznej”.
▪ Promowanie pozytywnych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki
i rozwiązywania problemów społecznych.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie
Województwa Małopolskiego, w następujących kategoriach:
▪ uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
▪ uczniowie gimnazjum,
▪ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Na konkurs nadesłano:
▪ 155 prace literackie,
▪ 186 prac plastycznych.
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·

Małopolski Konkurs na Plakat Rodzinny „Porozmawiaj ze Mną Mamo
– Porozmawiaj ze Mną Tato – Małopolska Rodzinna”.
Cele:
▪ zachęcenie rodziców do podejmowania otwartych rozmów z dziećmi,
▪ wspólnego spędzania wolnego czasu,
▪ lepszego

wzajemnego

poznania

oraz

realizacji

wspólnych

przedsięwzięć.
▪ aktywny i merytorycznie głębszy udział rodziców w zapobieganiu
używania substancji psychoaktywnych przez ich dorastające dzieci
poprzez nawiązywanie i podtrzymywanie porozumienia z dziećmi oraz
budowanie bliskich relacji.

Adresaci:
▪ Małopolskie rodziny.
Na konkurs nadesłano:
▪ 241 prac plastycznych.
·

Akcja „Pilnuj drinka”

Cele:
▪ Modelowanie postaw bezpiecznej zabawy wśród młodych ludzi,
▪ Dostarczenie informacji nt. groźnych substancji pod ogólną nazwą
("dziennikarską") - tabletka gwałtu.

Grupa docelowa:
▪ Młodzież 16-26 lat.
Adresaci:
▪ Największe miasta o charakterze akademickim i turystycznym.
Zasięg akcji:
Rozdustrybuowano

blisko

5000

plakatów

w

kilkudziesięciu

miejscowościach (w blisko. 70 gminach).
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Młodzieżowi Liderzy Środowiskowi

Cele:
integracja liderskich środowisk młodzieżowych z terenu Małopolski,
wzmacnianie

pozytywnych

działań

przez

Młodzieżowych

Liderów

Środowiskowych w środowisku lokalnym.

Adresaci:
▪ Małopolska młodzież.
W 2007r. zorganizowano dwie edycje Forum:
▪ VIII Forum Młodzieżowych Liderów Środowiskowych pn. "Wehikuł czasu",
▪ IX Forum Młodzieżowych Liderów Środowiskowych pn. „Wyzwania”.
W Forum w 2007r. uczestniczyło:
▪
223 Liderów.

Monitorowanie sytuacji w obszarze HIV/AIDS w Województwie Małopolskim

Kolejne realizowane przedsięwzięcie to monitorowanie problemów HIV/AIDS
na terenie województwa. Corocznie gromadzone są informacje dotyczące sytuacji
w obszarze problematyki HIV/AIDS. Od 2004 r. opracowywany jest raport
„Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie Małopolskim, w którym
ujmowane są dale z powyższego obszaru.

Współpraca z innymi instytucjami:

W ramach realizowanych działań prowadzono współpracę m.in. z:
▪ Krajowym Centrum ds. AIDS,
▪ Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
▪ Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Krakowie.
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Budowanie systemu informacji o możliwościach uzyskania pomocy:

W celu sprawnej komunikacji ze społeczeństwem prowadzone jest strona
internetowa www.uzaleznienia-malopolska.pl. Na stronie znajdują się m.in.:
▪ Informacje o prowadzonych szkoleniach i konferencjach,
▪ Informacje o prowadzonych kampaniach edukacyjnych,
▪ Wykaz punktów prowadzących badania na obecność HIV,
▪ Wykaz placówek leczenia osób uzależnionych,
▪ Dane statystyczne,
▪ Bieżące informacje z zakresu HIV/AIDS.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI MAZOWIECKI

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
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I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007
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GRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻEŃ HIV

Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

Zadania

I. Wzrost poziomu 1.Włączenie tematyki HIV/AIDS
wiedzy nt.
do programu „Szkół Promocji
HIV/AIDS u
Zdrowia” (moduł II i VII).
ogółu
społeczeństwa
oraz zmiana
postaw, ze
szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialnoś
ci za własne
zdrowie i życie.

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne oraz
współodpowiedzialne
Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Departament Zdrowia
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

Termin
realizacji
2007-2011
2007

Wskaźniki

1. Liczba odbiorców- 724 uczniów.
2. Zajęcia odbywają się w 7 Szkołach Promocji Zdrowia,
funkcjonujących w zakładach opieki zdrowotnej, dla których
organem założycielskim jest Samorząd Województwa
Mazowieckiego (tj. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
św. Anny w Warszawie, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Ciechanowie, Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im.
dr J. Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Radomiu, Wojewódzki Szpital Zespolony
w Płocku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
oraz Miedzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.
3. Wzrost poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki zakażeń
HIV, poprawy jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS, ich
rodzin i bliskich.
4. Samorząd Województwa Mazowieckiego
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Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

Zadania

2. Wydanie ulotek:
a)„Rodzina razem przeciw
AIDS”, „Miłość, wierność,
zaufanie”

b) „Pokusy w Podróży”, „Wakacji
czas”

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne oraz
współodpowiedzialne
Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Departament Zdrowia
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

Termin
realizacji
2007-2011
IV kwartał
2007 roku

Wskaźniki

1. Wielkość nakładu
(100 tys. egz. „Rodzina razem przeciw AIDS”, „Miłość,
wierność, zaufanie”-23 tys. zł.)
a) dystrybucja 80 tys. egz. ulotek w zakładach opieki
zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego (100 tys. egz. ulotek
przekazano do Krajowego Centrum ds. AIDS).

(170 tys. egz. „Pokusy w Podróży”, „Wakacji czas” – 20 tys.
zł.)
b) dystrybucja 100 tys. egz. ulotek na terenie województwa
mazowieckiego w ramach programu promocji zdrowia „Zdrowi
mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”, (70 tys. ulotek przekazano
do Mazowieckiego Centrum zdrowia Publicznego)
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Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

II. Zmniejszenie
poziomu
zachowań
ryzykownych.

Zadania

1. Realizacja programu
edukacyjnego na temat
profilaktyki uzależnień oraz
tematyki HIV/AIDS skierowany
do młodzieży.

2.Realizacja specjalistycznego
programu postrehabilitacyjnego
dla osób kończących terapię
odwykową oraz/lub zakażonych
wirusem HIV lub chorych na
AIDS oraz ich rodzin.

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne oraz
współodpowiedzialne

Mazowieckie
Centrum Polityki
Społecznej
ul. Nowogrodzka
62a
02-002 Warszawa

Termin
realizacji
2007-2011
IX-XI 2007

Wskaźniki

1.

3.

Liczba odbiorców – 252 uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z regionu siedleckiego.
Pracownia edukacyjna DONUM Ewa Jarocka z Mord
– wykłady, warsztaty, konsultacje indywdualne dla
uczniów.
Wzrost poziomu wiedzy dotyczącej uzależnień i
zagrożeń HIV/AIDS, poprawa relacji z rówieśnikami,
poprawa funkcjonowania w szkole dzięki podniesieniu
samooceny, przeciwdziałanie podejmowaniu
zachowań ryzykownych – zwiększenie asertywności u
dzieci i młodzieży.

1.

Liczba odbiorców – 100 osób żyjących z HIV
i członkowie ich rodzin z terenu miasta Warszawy.

2.

VI-XI 2007

2.

- warsztaty aktywizujące,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- konsultacje indywidualne.

Sporządziła: Hanna Ajdukiewicz
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu HIV/AIDS w roku 2007
na terenie województwa podkarpackiego.

Termin Wskaźniki
Podmioty
realizujące realizac
ji 2008
program i
zobowiązan
e do
realizacji
Programu

Cel ogólny

Cele
szczegółowe

Zadania

Ograniczenie
rozprzestrzenian
ia się zakażeń
HIV

Wzrost poziomu
wiedzy nt.
HIV/AIDS u
ogółu
społeczeństwa
oraz zmiana
postaw, ze
szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialnoś
ci za własne
zdrowie i życie

1. Kontynuacja i ROPS w
rozwój modułów Rzeszowie
szkoleniowych
(edukacyjno
profilaktycznych)
ukierunkowanyc
h na
grupy docelowe,
ze szczególnym

2007

1. Liczba
odbiorców.
2. Liczba
podmiotów
realizujących
zadanie
3. Ocena
efektywności
podejmowan
ych działań.

uwzględnieniem
młodzieży, w
tym
promocja i
wdrażanie
nowatorskich
programów
profilaktycznych
oraz
programów
prowadzonych
metodami
aktywnymi.
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2. Organizacja
kampanii
medialnych,
skierowanych do
odpowiednio
wybranych
grup
docelowych,
zgodnie z
potrzebami i

ROPS w
Rzeszowie

2007

1. Liczba
zaangażowa
nych
podmiotów.
2. Liczba
przeprowadz
onych
działań.

ocena aktualnej
sytuacji
epidemiologiczn
ej.

Realizacja zadania 1.1.
Kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno profilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, w tym promocja i wdrażanie
nowatorskich programów profilaktycznych oraz programów prowadzonych metodami aktywnymi.

Koszty współorganizacji przygotowania i przeprowadzenia konkursu oraz konferencji edukacyjnej na
temat HIV/AIDS i narkomanii „Porozmawiajmy o AIDS” w kwocie 19 293,00 zł.
Wskaźniki
1. Liczba odbiorców. 89 osoby na konferencji w tym m.in.: pracownicy oświaty, pracownicy
powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych, przedstawiciele samorządów, lekarze,
dziennikarze i studenci. Na konkurs plastyczny młodzież ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych nadesłał 382 prace z 74 szkół.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie. 2 podmioty: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie i Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie.
3. Ocena efektywności podejmowanych działań. Uczestnicy konferencji zdobyli wiedzę na temat
dróg zakażenia i sposobów zapobiegania zakażeniu się wirusowi HIV oraz otrzymali stosowne
materiały edukacyjne do prowadzenia działań w zakresie edukacji. Uczestnicy mogli
dowiedzieć się jakie działania w zakresie HIV/AIDS są prowadzone na terenie województwa i
jaki planowane są na rok 2008 oraz skąd samorządy mogą pozyskiwać środki realizację
programów w tym temacie.
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Realizacja zadania 1.2.
Organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio wybranych grup docelowych,
zgodnie z potrzebami i ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

W ramach realizacji zadania została zainaugurowana została na terenie województwa
podkarpackiego ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjnej na temat HIV/AIDS, narkomanii
i innych uzależnień „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”. Na przeprowadzenie kampanii
wydatkowano kwotę 9 882,27 zł.
Wskaźniki
1. Liczba zaangażowanych podmiotów: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
Rzeszowie, media podkarpackie (5), organizacje pozarządowe (2).
2. Liczba przeprowadzonych działań:
-

konferencja prasowa: wzięli w niej udział przedstawiciele 5 mediów, otrzymali
materiały informacyjne oraz gadżety;

-

konferencja naukowo-szkoleniowa: w ramach konferencji wygłoszone zostały trzy
wykłady na temat: aktualnej sytuacji HIV/AIDS na świecie w Polsce i na Podkarpaciu,
epidemiologii zjawiska na terenie województwa, metod stosowanych po ekspozycji
wirusem;

-

występ artystyczny zespołu młodzieżowego.

Zapewnienie
odpowiedniego
dostępu do
informacji,

Zwiększenie

1. Kontynuacja
działalności
dostępu do usług punktów

oraz poprawa
Edukacji i usług w jakości
zakresie
usług
profilaktyki
świadczonych
HIV/Aids
w Punktach
KonsultacyjnoDiagnostycznych
(PKD)
wykonujących
anonimowe i

ROPS w
Rzeszowie

2007

1. Liczba
klientów
PKD.

konsultacyjnodiagnostycznych

2. Liczba
konsultacji.

prowadzących
anonimowe i
bezpłatne

3. Liczba
wykonanyc
h testów.

testowanie w
kierunku HIV,
połączone z

4. Odsetek
zakażonych.

profesjonalnym
poradnictwem
przed i po

41

bezpłatne testy
w

teście, zgodnie
ze standardami

kierunku HIV

europejskimi,
zapewniającymi:

połączone z
poradnictwem.

a) profesjonalny
personel;
b) wysoki
poziom jakości
usług;
c) łatwy dostęp
do usług;
d) szybka
diagnozę;
oraz
zwiększenie
liczby
funkcjonujących
punktów
konsultacyjno
diagnostycznych
stosownie do
potrzeb i
możliwości.

Realizacja zadania 2.1.
Kontynuacja działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście,
zgodnie ze standardami europejskimi, zapewniającymi: a) profesjonalny personel; b) wysoki
poziom jakości usług; c) łatwy dostęp do usług; d) szybka diagnozę; oraz zwiększenie liczby
funkcjonujących punktów konsultacyjno diagnostycznych stosownie do potrzeb i możliwości.

W ramach realizacji zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na
utworzenie nowego lub rozszerzenie zakresu pracy już istniejącego punktu konsultacyjno
diagnostycznego wykonującego anonimowo i bezpłatnie badania krwi na obecność wirusa HIV.
Zadanie pod nazwą „Rozszerzenie działania jedynego na Podkarpaciu punktu konsultacyjno –
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diagnostycznego anonimowego, bezpłatnego testowania w kierunku zakażeń HIV” zostało zlecone do
realizacji Stowarzyszeniu POMOST, które we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno
Epidemiologiczną w Rzeszowie już prowadzi taki punkt. W ramach przyznanej dotacji, udzielono
wsparcia finansowego w wysokości 16 700,00 zł. na wydłużenie pracy punktu o jeden dzień i
rozszerzenie zakresu wykonywanych badań krwi o choroby weneryczne przenoszone drogą płciową.
Działanie wykonywane było łącznie z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście, zgodnie
ze standardami europejskimi, zapewniającymi: a) profesjonalny personel; b) wysoki poziom jakości
usług; c) łatwy dostęp do usług; d) szybką diagnozę.

Wskaźniki:
W okresie realizacji zadania wykonano 300 dodatkowych testów.
1. Liczba klientów PKD: 559 osób.
2. Liczba konsultacji: 559, liczba porad bez testu 24.
3. Liczba wykonanych testów: 559.
4. Odsetek zakażonych: 6 testów pozytywnych oraz jeden wątpliwy.
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URZĄD WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKI

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
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I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007
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Sprawozdanie z realizacji zadań objętych harmonogramem za rok 2007.
Skład zespołu ds. realizacji Programu:
Dr n. med. Jacek Gąsiorowski
Dr n med. Brygida Knysz
Mgr Irena Grądalska

Inspektor Wojewódzki ds. HIV i AIDS
Inspektor Wojewódzki ds. HIV i AIDS
Wojewódzka Stacja Sanepid-Kierownik Działu Oświaty

Zadania
Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV:
I.

Wzrost poziomu wiedzy nt HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw,
ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie

1.
- szkolenie edukatorów w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, corocznie przez cały czas trwania
programu
Przeszkolono edukatorów w liczbie 10 w zakresie problematyki HIV/AIDS, w tym głównie
profilaktyki. Edukatorzy wywodzili się z wolontariuszy stowarzyszenia Plus-Minus.
Przeszkolono również wychowawców z ośrodków adopcyjnych, rodziców rodzin zastępczych
w liczbie około 100 osób.
- aktywizacja studentów I roku Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu oraz słuchaczy
Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy na
rzecz profilaktyki HIV/AIDS – coroczne spotkania teatralne dotyczące problematyki
związanej z HIV/AIDS, corocznie przez cały czas trwania programu.
Realizacja przez Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
-edukacja młodzieży wybranych szkól ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolnowychowawczych, corocznie przez cały czas trwania programu.
Realizuje Wydział Zdrowia Urzędu Miasta oraz Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
2.Organizacja kampanii medialnej skierowanej do osób w wieku 20-40 lat, jedna kampania na
rok
Udział merytoryczny Inspektorów Wojewódzkich ds. HIV i AIDS z DUW.
3.
Kursy obowiązkowe
- Kurs na temat problematyki HIV/AIDS dla lekarzy specjalizujących się w chorobach
zakaźnych z terenu całej Polski, corocznie trzydniowy kurs odbywający się w listopadzie.
Organizatorem jest Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych
Niedoborów Odpornościowych we Wrocławiu.
Kurs odbył się w listopadzie 2007 roku, przeszkolono 20 lekarzy
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- Kurs na temat problematyki HIV/AIDS dla lekarzy stażystów, organizowany 1 raz na rok w
terminie maj-czerwiec na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego; Organizatorem jest Katedra i
Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM
we Wrocławiu
Przeszkolono 300 lekarzy stażystów i stomatologów w ramach planowych ćwiczeń w Klinice
Chorób Zakaźnych, indywidualnych zajęć u osób odrabiających zajęcia w innym niż
planowany terminie, oraz wykładów. Kierownikiem kursu jest prof. Dr hab. Andrzej Gładysz,
który prowadzi również zajęcia. Zarówno ćwiczenia i wykłady są prowadzone przez lekarzynauczycieli akademickich Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych
Niedoborów Odpornościowych.
II.

Zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych

1. Organizacja Poradni Metadonowej we Wrocławiu w roku 2007.
W 2007 roku do programu włączono 75 osób, uzależnionych od środków psychoaktywnych,
zakażonych HIV, HCV, HBV oraz niezakażonych. Włączenie do programu metadonowego
umożliwiło tym osobom podjęcie normalnego życia w społeczeństwie (zatrudnienie, stałe
zamieszkanie), a tym samym ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń.

3. Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS.
Taka edukacja włączona jest w zakres wszystkich szkoleń na temat HIV/AIDS, z
rozszerzeniem tego tematu.
III.

Rozwój bazy szkoleniowo-edukacyjnej

Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS
I.

Poszerzenie oferty informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego
odbiorcy
Kontynuacja działalności PKD
II.

Zwiększenie dostępu do usług oraz poprawa jakości usług świadczonych w PKD

1. Kontynuacja działalności i zwiększenie liczby Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
dodatkowo jeden we Wrocławiu (przy Poradni Metadonowej) oraz w Jeleniej Górze w roku 2007.
2. Rozszerzenie oferty badań w PKD przy Podwalu 7 we Wrocławiu o badania
serologiczne w kierunku HCV, HBV i kiły oraz rapid testy w kierunku HIV.
III.

Usprawnienie nadzoru epidemiologicznego nad wykrywalnością nowych zakażeń
HIV.
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1. Kontynuacja działań w zakresie gromadzenia danych w poszczególnych latach 20072011.
Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich
I.

Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób żyjących z HIV.

1. Spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Osób Żyjących z HIV Plus-Minus:
trzykrotnie w ciągu roku, w czerwcu, listopadzie i w grudniu skupiające osoby żyjące
z HIV i ich rodziny oraz lekarzy, pracowników socjalnych przedstawicieli
samorządów – spotkania takie odbywają się regularnie z udziałem w/w grup
zawodowych. Zazwyczaj w gronie 50-60 osób
2. Programy realizowane stale w ramach DUW, Wydziału Polityki Społecznej, Monar
Przeszkolenie 70 pacjentów ośrodków Monar w Milejowicach w zakresie problematyki
związanej z HIV/AIDS.
3. Wspieranie rozwoju istniejącego Stowarzyszenia Osób Żyjących z HIV Plus-Minus, w
zakresie ich pracy jako wolontariuszy na rzecz osób żyjących z HIV stale
II.

Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich-stale

1. prowadzone jest w ramach kursów obowiązkowych dla personelu medycznego, w
ramach corocznej kampanii medialnej i konferencji.
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URZĄD WOJEWÓDZKI MAZOWIECKI

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS
I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007
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Załącznik nr1: Harmonogram pracy dotyczący realizacji zadań z zakresu HIV/AIDS na rok 2007
OBSZAR TEMATYCZNY: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV (profilaktyka pierwszorzędowa)
Grupy docelowe

:

A. bezpośrednia

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ogół społeczeństwa;
młodzież ucząca się i studiująca;
kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety ciężarne i planujące ciążę;
osoby eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi1, stosujące je i nadużywające ich;
osoby świadczące usługi seksualne oraz korzystające z tych usług;
mężczyźni mający seks z mężczyznami;
osoby żyjące z HIV/AIDS i ich bliscy;
osoby pozbawione wolności;
dzieci ulicy2;
migranci (uchodźcy lub/i migranci ekonomiczni).

§
§
§
§
§

pracownicy służby zdrowia;
pracownicy oświaty;
służby mundurowe3;
pracownicy socjalni;
służby ratunkowe4;

B. pośrednia:

1

środki psychoaktywne - środki, po zażyciu których następuje czasowa zmiana świadomości u osoby ich zażywającej. Zalicza się do nich m.in. opiaty, alkohol, leki itp.
dzieci ulicy – termin socjologiczny służący do opisania procesu wykluczenia społecznego niepełnoletnich, nie zawsze związany z rzeczywistą bezdomnością lub sieroctwem. Często jednak dzieci te
wychowują się na ulicy, jednocześnie bawiąc się tam, kradnąc, pracując czy żebrząc, a przy tym mając domy i rodziny.
3
służby mundurowe – umundurowane formacje paramilitarne z hierarchiczną strukturą podległości (stopnie), powoływane do pełnienia określonych funkcji., np. Policja, Straż Graniczna,
Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Wojsko Polskie, Służba Więzienna. Zatrudnieni w nich ludzie nawiązują stosunek pracy w drodze mianowania (funkcjonariusze) lub w opraciu o
umowę o pracę (pracownicy cywilni).
2
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§
§
§
§
§
§

pracownicy massmediów;
pracownicy administracji rządowej i samorządowej;
organizacje pracodawców;
członkowie organizacji pozarządowych;
kościoły i związki wyznaniowe;
środowiska opiniotwórcze.
I. OBSZAR TEMATYCZNY: Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV
Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

Zadania

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne oraz
współodpowiedzialne

Termin
realizacji
2007-20115

Wskaźniki

Realizacja

4

służby ratunkowe – zapewniają pierwszą pomoc ludziom podczas wypadków i zdarzeń losowych, a także podejmują decyzję, czy potrzebna jest dodatkowa pomoc medyczna. Szybkość reakcji
służb ratunkowych jest absolutnie kluczowa w kwestii ratowania życia. W ramach służb ratunkowych pracują ratownicy medyczni, lekarze, sanitariusze.
5
Konkretny termin realizacji zadań zostanie przedstawiony w szczegółowych harmonogramach przygotowanych przez poszczególne instytucje odpowiedzialne za realizację Krajowego Programu.
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OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻEŃ HIV

Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

I. Wzrost
poziomu
wiedzy nt.
HIV/AIDS u
ogółu
społeczeństw
a oraz zmiana
postaw, ze
szczególnym
uwzględnieni
em
odpowiedzial
ności za
własne
zdrowie i
życie.

Zadania

1.a).Powołanie 3osobowego zespołu ds.
profilaktyki HIV/AIDS

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne oraz
współodpowiedzialne

Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

Termin
realizacji
2007-20115

Lutymarzec
2007

Wskaźniki

a.

a) 1. 4 posiedzenia
zespołu ds.
· Liczba
profilaktyki
posiedzeń
HIV/AIDS
zespołu,
2. dystrybucja
· Liczba
prowadzonyc ulotek
3. opracowanie
h spraw,
projektu kampanii
profilaktycznej

1.b)Opracowanie modułu
szkoleniowego dla potrzeb
MCZP mającego
zastosowanie w szkoleniach
i praktykach studenckich

Czerwiec b.
–
·
wrzesień
2007

1.c)Włączenie tematyki
HIV/AIDS do wybranych
programów szkoleniowych
organizowanych przez
MCZP dla studentów i
praktykantów

Praca
ciągła
2007

c.

Realizacja

·
·

b) 1.HIV/AIDS Liczba
opracowanyc informacje
podstawowe
h modułów
2.Aids a tajemnica
lekarska
3.Dane
epidemiologiczne
Liczba
szkoleń,
Liczba
uczestników

c)1. zorganizowano
cztery szkolenia
2. w każdym
szkoleniu
uczestniczyło dwie
osoby, łącznie 8
osób
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Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

Zadania

2.a) Aktywny udział w
międzynarodowych i
krajowych kampaniach
medialnych inspirowanych
przez Krajowe Centrum ds.
AIDS

2.b) Opracowanie i wydanie
ulotek: „Pokusy w
Podróży”, „Wakacji czas”

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne oraz
współodpowiedzialne

Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

Termin
realizacji
2007-20115

Wskaźniki

grudzień a.
oraz
·
terminy
kampanii
adresowa
nych do
wybranyc
h grup
docelowy
ch 2007

I i IV
kwartał
2007
roku

b.

Liczba osób
uczestnicząc
ych w
kampanii
organizowan
ych przez
Krajowe
Centrum ds.
AIDS

·

Wielkość
nakładu

Realizacja

a) dystrybucja
ulotek „ Pokusy w
podróży” podczas
konferencji
„ Człowiek żyjący z
HIV w rodzinie i
społeczeństwie”2830 listopada

Opracowano i
wydano – 170 000
ulotek wspólnie z
Samorządem
Województwa
Mazowieckiego
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Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

II.
Zmniejszenie
poziomu
zachowań
ryzykownych.

Zadania

3.a)Stała współpraca z
Krajowym Centrum ds.
AIDS w zakresie ochrony
przed zakażeniami
przenoszonymi droga
płciową ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne oraz
współodpowiedzialne

Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

3.b)Włączenie tematyki
HIV/AIDS do tematyki
praktyk studentów Szkoły
Zdrowia Publicznego AM w
Warszawie realizowanych w
MCZP

Termin
realizacji
2007-20115

Praca
ciągła
2007

Wskaźniki

a.

b.
Lipiecwrzesień
2007
roku

·

·

Liczba
konsultacji
w
Krajowym
Centrum
ds. AIDS

Realizacja

a) stała współpraca
nie mniej niż 3.

b)1. 8 studentów
Szkoły
Zdrowia
Liczba
studentów Publicznego
uczestniczą Akademii
Medycznej w
cych w
praktykach Warszawie

Punkt III nie jest realizowany przez wojewodę
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Zapewnienie odpowiedniego dostępu do
informacji, edukacji i usług w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS

Cele
ogólne

Cele
szczegółowe

Zadania

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne oraz
współodpowiedzialne

Termin
realizacji
2007-20115

Wskaźniki

Realizacja

IV.
Rozwój
bazy
szkoleniowoedukacyjnej.

2.a)Opracowanie i wydanie
ulotki dla młodzieży
wyjeżdżającej na obozy
letnie

Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

marzec- a.
maj 2007
· Liczba
rozdanych
ulotek

a)Dystrybucja
zaplanowana na
2008 rok z powodu
opóźnienia wydania
ulotki

I. Poszerzenie
oferty
informacyjnej
dostosowanej
do potrzeb
indywidualneg
o odbiorcy.

2.a)Opracowanie bazy
danych dotyczącej
oddziałów szpitalnych i
ambulatoryjnych
zajmujących się osobami z
HIV/AIDS na Mazowszu

Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

Praca
ciągła
2007

a) Wykaz oddziałów
szpitalnych i
ambulatoryjnych
umieszczony na
stronie internetowej
MCZP

a.
· Baza danych
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OBSZAR TEMATYCZNY: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W SFERZE PSYCHOSPOŁECZNEJ OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS,
ICH RODZIN I BLISKICH (profilaktyka drugorzędowa)

GRUPY DOCELOWE:
A. bezpośrednia - osoby żyjące z HIV/AIDS, ich rodziny i bliscy, w tym:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

kobiety żyjące z HIV;
rodziny z dziećmi;
pary o różnym statusie serologicznym6;
osoby stosujące środki psychoaktywne;
mężczyźni mający seks z mężczyznami;
osoby niepełnoletnie;
osoby z zaburzeniami psychicznymi;
osoby pozbawione wolności;
osoby o nieuregulowanej sytuacji socjalno-prawnej (osoby nieubezpieczone, bezdomni, migranci).

B. pośrednia - środowiska zawodowe, opiniotwórcze i wspierające, w tym:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

pracownicy służby zdrowia;
pracownicy socjalni;
członkowie organizacji pozarządowych;
organizacje pracodawców;
pracownicy massmediów;
służby mundurowe;
pracownicy administracji rządowej i samorządowej;
pracownicy oświaty;
Kościoły i związki wyznaniowe;
ogół społeczeństwa.

6

status serologiczny – obecność w organizmie wykrywalnych przeciwciał przeciwko określonemu drobnoustrojowi, będąca efektem zakażenia tym drobnoustrojem, lub nieobecność takich
przeciwciał. Stan serologiczny określa się jako seropozytywny (HIV+) – zakażony lub seronegatywny (HIV-) – niezakażony.
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POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W SFERZE
PSYCHOSPOŁECZNEJ OSÓB ŻYJĄCYCH Z
HIV/AIDS, ICH RODZIN I BLISKICH

Cele
ogólne

Cele
szczegóło
we

Zadania

I. Poprawa
jakości
życia i
funkcjono
wania
osób
żyjących z
HIV/AIDS,
ich rodzin i
bliskich.

1.a) Umieszczenie
informacji dotyczących
miejsc i placówek gdzie
można uzyskać pomoc
prawną, psychologiczną
na stronie internetowej
MCZP oraz udzielanie
informacji telefonicznej

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
oraz
współodpowiedzi
alne
Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa
98
02-456 Warszawa

Termin Wskaźnik
realiza
cji

a.
Praca
ciągła
2007

· Liczba osób
korzystających ze
strony internetowej
· Liczba udzielonych
informacji

Realizacja

a) Wykaz Punktów
Konsultacyjno –
Diagnostycznych,
Organizacji
Pozarządowych,
Organizacji
Rządowych,
Instytucje udzielające
pomocy prawnej i
psychospołecznej na
terenie m.st
Warszawy, Ośrodki
pomocy społecznej w
Warszawie
umieszczone zostały
na stronie
internetowej MCZP

Dziennie stronę
internetową
odwiedza średnio
64 osoby
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Cele
ogólne

Cele
szczegóło
we

Zadania

2.a) Opracowanie tekstu
informacyjnego
dotyczącego praw i
obowiązków wśród osób
żyjących z HIV/AIDS i
umieszczenie na stronie
internetowej MCZP

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
oraz
współodpowiedzi
alne
Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa
98
02-456 Warszawa

Termin Wskaźnik
realiza
cji

Praca
ciągła
2007

a.
· Aktualna informacja
dotycząca praw i
obowiązków wśród
osób żyjących z
HIV/AIDS na stronie
internetowej MCZP
· Liczba osób
korzystających ze
strony internetowej

Realizacja

a) dziennie stronę
internetową
odwiedza średnio
64 osoby
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Cele
ogólne

Cele
szczegóło
we

Zadania

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
oraz
współodpowiedzi
alne
Wojewoda
3.a) Wspierania
Mazowiecki
działalności organizacji
Instytucja
pozarządowych poprzez
udostępnianie materiałów wykonująca –
Mazowieckie
informacyjnych i
Centrum Zdrowia
szkoleniowych,
Publicznego
poradnictwo
Ul. Czereśniowa
98
02-456 Warszawa

4.a) Włączenie tematyki
dotyczącej zrzeszenia się
osób żyjących z
HIV/AIDS do praktyk
studenckich Szkoły
Zdrowia Publicznego AM
w Warszawie

Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa
98
02-456 Warszawa

Termin Wskaźnik
realiza
cji

Realizacja

Praca
ciągła
2007

a) brak
zapotrzebowania

a.
· Liczba konsultacji
· Liczba
udostępnionych
materiałów

Lipiec a.
sierpień
· Liczba studentów
2007
uczestniczących w
praktykach w MCZP

a)8 studentów
Szkoły Zdrowia
Publicznego
Akademii
Medycznej w
Warszawie
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Cele
ogólne

Cele
szczegóło
we

Zadania

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
oraz
współodpowiedzi
alne
Wojewoda
5.a) Wspieranie
Mazowiecki
działalności na rzecz
Instytucja
pomocy socjalnej i
wykonująca –
prawnej w dziedzinie
Mazowieckie
HIV/AIDS poprzez
popularyzowanie wiedzy o Centrum Zdrowia
potrzebach w tym zakresie Publicznego
Ul. Czereśniowa
oraz informowanie o
98
placówkach pomocy
02-456 Warszawa
socjalnej.

Termin Wskaźnik
realiza
cji

Praca
ciągła
2007

a.
· Liczba porad

Realizacja

a) przekazanie
600 ulotek pt
„Pokusy w
Podróży”
Polskiej Fundacji
Pomocy
Humanitarnej Res
Humanae
– porad nie
udzielono
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Cele
ogólne

Cele
szczegóło
we

Zadania

Instytucje
Termin Wskaźnik
i organizacje
realiza
odpowiedzialne
cji
oraz
współodpowiedzi
alne

7.a) Uczestniczenie w
dystrybucji materiałów
Krajowego Centrum ds.
AIDS w ramach
organizowanych przez
MCZP szkoleń i
konferencji

Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa
98
02-456 Warszawa

Praca
ciągła
2007-

a.
· Liczba rozdanych
materiałów
edukacyjnych

Realizacja

a)dystrybucja
ulotek- Miłość
Wierność
Zaufanie,
- dystrybucja
materiałów
kampanii -W
życiu jak w tańcu
każdy krok ma
znaczenie

b.
7.b)Zorganizowanie
letniej
kampanii plakatowej na
Mazowszu

b) nie
· Liczba wydanych
realizowano- brak
plakatów
· Liczba artykułów w środków
prasie popierających
kampanię plakatową
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Cele
ogólne

Cele
szczegóło
we

Zadania

II.
Podniesien
ie poziomu
akceptacji
społecznej
wobec
osób
żyjących z
HIV/AIDS,
ich rodzin i
bliskich.

1.a)Włączenie tematyki
związanej ze
stygmatyzacją do
programów
szkoleniowych i praktyk
studenckich
prowadzonych przez
MCZP
1.b)Zorganizowanie
konkursu plastycznego
dotyczącego problematyki
osób żyjących z
HIV/AIDS wśród
młodzieży

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
oraz
współodpowiedzi
alne
Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa
98
02-456 Warszawa

Termin Wskaźnik
realiza
cji

Praca
ciągła
2007

a.

b.

·

·

Realizacja

a)8 studentów
Szkoły Zdrowia
Liczba
Publicznego
studentów
uczestniczących Akademii
w praktykach w Medycznej w
Warszawie
MCZP

Liczba osób
biorących udział
w konkursie

b. nie
realizowano- brak
środków
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Cele
ogólne

Cele
szczegóło
we

Zadania

Instytucje
i organizacje
odpowiedzialne
oraz
współodpowiedzi
alne
Wojewoda
3.a)Wspieranie procesu
Mazowiecki
powstawania nowych
Instytucja
organizacji
wykonująca –
pozarządowych
działających na rzecz osób Mazowieckie
żyjących z HIV/AIDS, ich Centrum Zdrowia
rodzin i bliskich poprzez Publicznego
Ul. Czereśniowa
informowanie o
98
istniejących i dobrze
02-456 Warszawa
funkcjonujących
stowarzyszeniach,
fundacjach i innych
organizacjach

Termin Wskaźnik
realiza
cji

Realizacja

Praca
ciągła
2007

a) Wykaz
Punktów
Konsultacyjno –
Diagnostycznych,
Organizacji
Pozarządowych,
Organizacji
Rządowych,
Instytucje
udzielające
pomocy prawnej i
psychospołecznej
na terenie m.st
Warszawy,
Ośrodki pomocy
społecznej w
Warszawie
umieszczone
zostały na stronie
internetowej
MCZP

a.
·

Liczba
udzielonych
informacji
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Cele
ogólne

Cele
szczegóło
we

Zadania

6.a)Udostępnianie
materiałów
informacyjnych i
edukacyjnych będących w
dyspozycji MCZP
Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Warszawie

Instytucje
Termin Wskaźnik
i organizacje
realiza
odpowiedzialne
cji
oraz
współodpowiedzi
alne
Wojewoda
Mazowiecki
Instytucja
wykonująca –
Mazowieckie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Ul. Czereśniowa
98
02-456 Warszawa

Praca
ciągła
2007

a.

·

·

Realizacja

a) brak
zainteresowania
Liczba
udostępnionych
materiałów
Procent
wykorzystanych
materiałów przez
WOMP

Opracowanie: Joanna Ścibior-Bielak
e-mail:jbielak@mczp.pl
tel: 0 22 863 03 20 w. 127
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URZĄD WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKI

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS
I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007
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ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41342-14-27 fax: 0-41 342-13-72; e-mail
wps00@kielce.uw.gov.pl

PS.III 802/24/08

Kielce 03.04.2008 r.

SZ.P. IWONA WAWER

W odpowiedzi na Pani pismo, MZ-ZP-P-079-9781-2/AK/08, informuję o działaniach
podjętych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w ramach realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV .
1. Wzrost poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana
postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie
i życie :
- wykłady, prelekcje filmów edukacyjnych dla studentów Akademii Świętokrzyskiej
i Wszechnicy Świętokrzyskiej w czasie Świętokrzyskich Dni Profilaktyki
- umieszczenie informacji o Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych na stronie
internetowej ŚUW oraz w biuletynie „Okrąglak”.
- objęcie honorowym patronatem przez Wojewodę konferencji organizowanej przez
WSSE, podsumowującej kampanię multimedialną HIV/AIDS 2007, przebiegająca pod
hasłem „ W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”
2. Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich.
- udział Pełnomocnika Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień oraz Zespołu ds. Rodziny
w organizowaniu Świętokrzyskich Dni Profilaktyki i zainicjowanie tematyki osób żyjących z
HIV/AIDS.
- udzielanie porad przez specjalistów w „Ośrodku Wsparcia Rodziny „ działającym
przy wojewodzie.
- współpraca przy organizacji i działalności punktów konsultacyjno- diagnostycznych
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URZĄD WOJEWÓDZKI POMORSKI

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS
I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007
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Sprawozdanie z realizacji harmonogramu Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV w roku 2007 w województwie pomorskim.
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OBSZAR TEMATYCZNY: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV (profilaktyka pierwszorzędowa)
Grupy docelowe
A. Bezpośrednia:

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ogół społeczeństwa;
Młodzież ucząca się i studiująca;
Kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety ciężarne i planujące ciążę;
Osoby używające substancji psychoaktywnych, szczególnie drogą iniekcyjną;
Osoby świadczące usługi seksualne oraz korzystające z tych usług;
Mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami;
Osoby pozbawione wolności;
Dzieci ulicy7;
Migranci (uchodźcy lub/i migranci ekonomiczni).

B. Pośrednia:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Pracownicy służby zdrowia;
Pracownicy oświaty;
Służby mundurowe8;
Pracownicy socjalni;
Służby ratunkowe9;
Pracownicy massmediów;
Pracownicy administracji rządowej i samorządowej;
Organizacje pracodawców;
Członkowie organizacji pozarządowych;
Kościoły i związki wyznaniowe;
Środowiska opiniotwórcze.

7

dzieci ulicy – termin socjologiczny służący do opisania procesu wykluczenia społecznego niepełnoletnich, nie zawsze związany z rzeczywistą bezdomnością lub sieroctwem. Często jednak dzieci te
wychowują się na ulicy, jednocześnie bawiąc się tam, kradnąc, pracując czy żebrząc, a przy tym mając domy i rodziny.
8
służby mundurowe – umundurowane formacje paramilitarne z hierarchiczną strukturą podległości (stopnie), powoływane do pełnienia określonych funkcji., np. Policja, Straż Graniczna,
Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Wojsko Polskie, Służba Więzienna. Zatrudnieni w nich ludzie nawiązują stosunek pracy w drodze mianowania (funkcjonariusze) lub w opraciu o
umowę o pracę (pracownicy cywilni).
9
służby ratunkowe – zapewniają pierwszą pomoc ludziom podczas wypadków i zdarzeń losowych, a także podejmują decyzję, czy potrzebna jest dodatkowa pomoc medyczna. Szybkość reakcji
służb ratunkowych jest absolutnie kluczowa w kwestii ratowania życia. W ramach służb ratunkowych pracują ratownicy medyczni, lekarze, sanitariusze.
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POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W GDAŃSKU

Cele ogólne

Cele
Szczegółowe

Profilaktyka
pierwszorzędowa
Ograniczenie
rozprzestrzeniania
się zakażeń HIV

I. Wzrost poziomu
wiedzy nt.
HIV/AIDS
u ogółu
społeczeństwa
oraz zmiana
postaw,
ze szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności
za własne
zdrowie i życie.

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Termin
realizacji
2007

Wskaźniki

Szkolenie dla pedagogów i psychologów
szkolnych „ O tym trzeba rozmawiać –
zakażenie HIV, zachowania ryzykowne
młodzieży”

PEDAGODZY SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH

2007

7 pedagogów szkolnych

Szkolenie dla ratowników medycznych
„Postępowanie po zawodowym kontakcie
pracownika służby zdrowia z wirusami
przenoszonymi drogą krwi
HBV,HCV,HIV”

RATOWNICY MEDYCZNI
WOJ.POMORSKIEGO

2007

16 Ratowników
Medycznych

LEKARZE GINEKOLODZY
PIELĘGNIARKI POŁOŻNE
GDAŃSKA

2007

2 moduły szkoleniowe –
dla 25 pielęgniarek I
lekarzy ginekologów

II. Zmniejszenie
Współuczestnictwo w realizacji programu
poziomu
Urzędu Miejskiego Referat Profilaktyki i
zachowań
Promocji Zdrowia w Gdańsku –
ryzykownych.
profilaktyka zakażenia HIV u ciężarnych,

TRÓJMIASTA

szkolenie dla lekarzy ginekologów i
pielęgniarek „Ciężarna zakażona HIV –
opieka i terapia w ciąży, zalecane
postępowanie położnicze i opieka nad
noworodkiem”
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Konferencja dla lekarzy ginekologów
organizowana przez Dział Nadzoru
Medycznego Zespół do Spraw Ochrony
Matki i Dziecka PCZP wykład: „Ciężarna
zakażona HIV – opieka i terapia w ciąży,
zalecane postępowanie położnicze i
opieka nad noworodkiem”

LEKARZE GINEKOLODZY ,
POŁOŻNICY

2007

50 przeszkolonych
uczestników konferencji

WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

2007
Współpraca z Urzędem Miasta w
Gdańsku przy opracowaniu celów
szczegółowych Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych do roku 2015
(tematyka HIV/AIDS)

Wydział Spraw
Społecznych Urzędu Miasta
Gdańska

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
woj., Pomorskiego w stworzeniu
Harmonogramu Realizacji Programu
Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV
na lata 2007 – 2011

Urząd Marszałkowski woj.,
Pomorskiego ,Pomorskie
Centrum Zdrowia
Publicznego, Woj. Stacja
Sanitarno –Epidemilogiczna
,NFZ ,Pomorskim Kurator
Oświaty oraz organizacje
pozarządowe

Współuczestnictwo w partyprojekcie
,,Czyste Dźwięki” Urzędu Miasta Sopot
(główny organizator projektu)
/partnerstwo w projekcie, udział w
konferencji prasowej/ – przeciwdziałanie
narkomanii, HIV/AIDS oraz chorobom
przenoszonym droga płciową

Lokale gastronomiczno –
rozrywkowe

2007

Uchwała Zarządu
Woj.Pomorskiego w
sprawie Realizacji
Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom
HIV na lata 2007-2011

2007

pozyskanie do współpracy
12 właścicieli lokali
gastronomiczno –
rozrywkowych w Sopocie
1092 rozmowy
indywidualne z klientami
lokalów gastronomiczno rozrywkowych
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Powiat Człuchów
Cele ogólne

ZMNIEJSZENIE
POZIOMU
ZACHOWAŃ
RYZYKOWNYCH
W GRUPACH
DOCELOWYCH

Cele
Szczegółowe
I.
Podniesienie
poziomu
wiedzy
i zmiana
postaw
dotyczących
ryzykownych
zachowań
w grupach
docelowych

Zadania

1.
Edukacyjno-profilaktyczny program
skierowany do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu człuchowskiego
„POROZMAWIAJMY O AIDS”

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Termin
realizacji
2007 - 2011
ROK SZKOLNY

- POWIATOWA STACJA
SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W
CZŁUCHOWIE
- PLACÓWKI NAUCZANIA
I WYCHOWANIA W
POWIECIE

(GIMNAZJA 11
PONADGIMNAZJALNE 5)

2.
- Psse w człuchowie
V Powiatowy Konkurs Małych Form - miejski dom kultury w
Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS”
człuchowie
- burmistrzowie i
wójtowie
- placówki nauczania i
wychowania - 12

OD WRZEŚNIA INAUGURACJA
30 LISTOPADA

Wskaźniki

- Warsztaty dla młodzieży
z gimnazjów oraz szkół
średnich, nauczycieli – 16
dla 427 uczestników
- Pogadanki – 8 dla 330
w placówkach nauczania
i wychowania
- projekcje filmów – 8 dla
330 uczestników j.w ucz.
- wystawy – 4 (plakatów i
mat. Edukacyjnych)
- prezentacje sztuk
teatralnych (5 dla 800
Osób)
- informacje edukacyjne
na stronie internetowe (3)
- dystrybucja materiałów
edukacyjnych (4)
- warsztaty – 17 dla 204
osób
- prezentacje 13 grup
100 uczestników
- przegląd laureatów dla
200 osób
- wystawa plakatów –
1 000 widzów
- informacje w radiu
Weekend
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3.
-PSSE W CZŁUCHOWIE
Szkolenie pedagogów z placówek - PORADNIA
nauczania i wychowania powiatu PSYCHOLOGICZNOczłuchowskiego
PEDAGOGICZNA
Konferencje prasowe
W CZŁUCHOWIE

4.
Happening z udziałem młodzieży,
pedagogów, władz lokalnych, mediów
oraz duchownych na Rynku Miasta
Człuchowa

II.
Zwiększenie i
stałe
podwyższanie
jakości
bazy
szkoleniowoedukacyjnej

1.

2.

-PSSE W CZLUCHOWIE
- MIEJSKI DOM KULTURY,
- URZĄD MIASTA,
- POLICJA,
-PARAFIE
- PLACÓWKI
NAUCZANIA I
W YCHOWANIA

Powiadamianie o terminach
oraz zachęcanie do szkoleń
organizowanych przez Polską
Fundacje Pomocy Humanitarnej
RES HUMANE i Fundację
Edukacji Społecznej w
Warszawie

POWIATU
CZŁUCHOWSKIEGO
-DYREKTORZY SZKÓŁ

Udział w szkoleniach
organizowanych przez WSSE

OŚWIATA ZDROWOTNA I

- PSSE W
CZŁUCHOWIE
-W ŁADZE LOKALNE

- 31 STYCZNIA
(SZKOLENIE)
- NARADY OD
WRZEŚNIA DO
GRUDNIA

- WRZESIEŃ
30 LISTOPADA

- 17 uczestników
- 7 dla pedagogów
szkolnych i organizatorów
akcji –łącznie 32
uczestników
- konferencja prasowa (4
uczestników)
- 500 uczestników
- artykuły prasowe (5)

- KWIECIEŃ
-MAJ
- WRZESIEŃ
- LISTOPAD

- KWIECIEŃ

- 1 osoba Inspekcja Sanit.
- 2 pielęgniarki
- 2 pielęgniarki
- 2 pedagogów

- 1 osoba

PROMOCJA ZDROWIA PSSE
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Powiat Malbork

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Podmioty realizujące
program i zobowiązane
do realziacji programu

Termin
realizacji 2007

Wskaźniki

I – XII 2007 r. /
2008 r.

- organizacje realizujące zadania:
Zarząd Rejonowy PCK w
Malborku oraz 5 jednostek
oświatowych (Szkoła
Podstawowa Nr 3, Nr 9
w Malborku, Gimnazjum Nr 1, Nr
2,
Nr 3 w Malborku)
- zostało dofinansowanych
6 programów
- programami objęci byli
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych
i Ośrodek SzkolnoWychowawczy
w Malborku, łącznie około 200
osób
- czas przygotowania do
konkursów, olimpiady,
pogadanki, ok. 3 tygodnie po 2
godz. lekcyjne. Czas trwania
konkursów do 3 godz.
Czas trwania olimpiady
organizowanej przez PCK
w Malborku 12 godzin, udział w
niej wzięło ok. 100 uczniów.

Profilaktyka
zakażeń HIV
(profilaktyka
pierwszorzędowa)

- Podniesienie
świadomości
dotyczącej zachowań
ryzykownych.
- Motywacja
do podjęcia leczenia.
- Zmniejszenie liczby
osób zakażonych
wirusem HIV i
chorych na AIDS.

Realizacja programów
profilaktycznych poprzez:
- pogadanki,
- prelekcje,
- konkursy i olimpiady
prozdrowotne.

Gmina Miejska Malbork,
organizacje pozarządowe
(Zarząd Rejonowy PCK
Malbork), jednostki
oświatowe (przedszkola,
szkoły, podstawowe,
gimnazja)
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Punkt Konsultacyjny
dla młodzieży zagrożonej
uzależnieniami
Szkolenia dla realizatorów
Programu
profilaktycznego
dla młodzieży z zakresu
profilaktyki uzależnień
Prowadzenie zajęć
warsztatowych z zakresu
profilaktyki uzależnień (w
tym profilaktyka
uzależnień HIV)
na zlecenie szkół i innych
placówek.
Zmotywowanie osób
uzależnionych do
życia w trzeźwości
oraz podniesienie
świadomości skutków
społecznych, jakie
niesie ze sobą
uzależnienie.

Prowadzenie działań
edukacyjnoterapeutycznych dla osób
dotkniętych
marginalizacją.

Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Malborku

2007-2008

Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Malborku

2008

Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Malborku

- Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Malborku,
organizacja pozarządowa
– Stowarzyszenia Św.
Faustyny „FIDES”
w Malborku

- programem objęta była
młodzież szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i ich rodzice.
W 2007 roku – 50 osób.
- 11 realizatorów programu
- 80 godzin zajęć z młodzieżą

- 175 osób brało udział
w zajęciach warsztatowych,
- 26 godzin warsztatowych
2007-2008

2007-2008

- Centrum Profilaktyki
Uzależnień: 186 osób
motywowanych do podjęcia
terapii, w tym 12 osób
osadzonych w ZK w Malborku.
Liczba osób kończących terapię
podstawową – 28 osób, terapię
pogłębioną – 8 osób.
- Stowarzyszenia Św. Faustyny
„FIDES” w Malborku:
54 osoby motywowane do
podjęcia terapii, 60 osób
uczestniczących w zajęciach
edukacyjno terapeutycznych, 12
osób kontynuujących abstynencje
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Prowadzenie działań
profilaktycznych i
rehabilitacji osób
uzależnionych i ich rodzin

- Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Malborku
- Malborskie
Stowarzyszenie
Abstynenckie „TU
i TERAZ”

- Centrum Profilaktyki
Uzależnień: 21 osób
motywowanych do podjęcia
terapii. Liczba indywidualnych
konsultacji psychologicznych dla
osób doświadczających
przemocy domowej – 107.
2007-2008

- Stowarzyszenie „TU i TERAZ”:
Liczba osób motywowanych – ok.
873, w tym 400 osób wzięło
udział w IV Malborskim Biegu
Trzeźwości
Liczba osób uczestniczących
w zajęciach edukacyjnoterapeutycznych – 188.
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Powiat Bytów
Cele ogólne

PROFILAKTYK
A ZAKAŻEŃ
HIV
Ograniczenie
rozprzestrzenian
ia się zakażeń
HIV

Cele
Szczegółowe

Zadania

Podmioty realizujące
Wskaźniki
Termin
Program i
realizacji
zobowiązane do
realizacji Programu
Specjalny Ośrodek
23.04.2007 r. - Odbiorcy: uczniowie 44 placówek oświatowych z terenu
Szkolno –
– 30.10.2007 powiatu bytowskiego
- Liczba realizatorów: 1
Wychowawczy w
r.
- efektywność: kształtowanie umiejętności świadomego
Bytowie
dokonywania wyborów, rozwijanie wyobraźni i aktywności
twórczej
- liczba uczestniczących jednostek samorządowych: 1

Organizacja
Wzrost
konkursu prac
poziomu
plastycznych dla
wiedzy nt.
dzieci i młodzieży
HIV/AIDS
U ogółu
społeczeństwa
oraz zmiana
postaw, ze
szczególnym Organizacja imprezy Uczniowski Ludowy
uwzględnienie sportowoKlub Sportowy
m
rekreacyjnej
„TALEX-BORYSŁAW”
odpowiedzialn propagującej zdrowy w Borzytuchomiu
ości za własne tryb życia
zdrowie i życie.
Organizacja zajęć
Stowarzyszenie
dot. Propagowania „Wzajemna Pomoc”
zdrowego trybu życia w Trzebielinie

Przeprowadzenie
„Szkolnego
Konkursu Wiedzy o
AIDS”

Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
w Bytowie
Liceum
Ogólnokształcące w
Bytowie

24.04.2007 r. - Odbiorcy: 450 uczniów
– 30.10.2007 - Liczba realizatorów: 1
- Efektywność: wdrażanie do aktywności fizycznej i
r.
zdrowego stylu życia, przeprowadzono pogadanki i
konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej
- Liczba uczestniczących jednostek samorządowych: 2
06.05.2007 r. - Odbiorcy: uczniowie klas IV-VI (135 osób)
– 30.10.2007 - Liczba realizatorów: 1
- Efektywność: uświadomienie wpływu uzależnień na
r.
zdrowie człowieka (spotkania z pielęgniarką, nauka
asertywności, konkurs plastyczny dot. Profilaktyki)
- Liczba uczestniczących jednostek samorządowych: 1
26.11.2007 r. - Odbiorcy: uczniowie klas I (54 osoby)
- Liczba realizatorów: 2
- Efektywność: rozpowszechnienie wiedzy na temat
HIV/AIDS, kształtowanie postaw odpowiedzialności i
akceptacji (konkurs edukacyjny)
- Liczba uczestniczących jednostek samorządowych: 1
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Powiat Kwidzyński

Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV

Cele
ogólne

Cele
Szczegółowe
I. Wzrost poziomu
wiedzy nt. HIV/AIDS
U ogółu społeczeństwa
oraz zmiana postaw,
Ze szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie.
II. Zmniejszenie
poziomu zachowań
ryzykownych.

Zadania
·

Szkolne Programy dydaktycznoprofilaktyczne nt. AIDS / HIV

·

Akcja „Czerwona wstążeczka”

·

Szkolne programy edukacyjnowychowawcze: „Rozsądnie i
bezpiecznie - AIDS”, „Wiedza
o HIV – bronią przed AIDS”.

·

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Nr 1 i nr 2 w Kwidzynie
(nauczyciele biologii
i WDŻ, wychowawcy,
pielęgniarka szkolna)

Termin
realizacji

Wskaźniki

XI-XII 2007

Wszyscy uczniowie klas
I-III ok. 800 osób

XII 2007

Młodzież wszystkich
klas ZSO nr1 i ZSO nr 2

Rok szkolny

Uczniowie klas
biologicznochemicznych 48 osób

Prelekcje podczas godzin
wychowawczych: „Zachowania
ryzykowne i bezpieczne a
możliwość zakażenia się wirusem
HIV”, „Ludzie żyjący z HIV i AIDS”,
„Tolerancja osób zakażonych i osób
z otoczenia chorego”

Rok szkolny

Uczniowie klas I-III

·

Obchody Światowego Dnia AIDS;
szkolne eliminacje do Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS.

3 XII 2007

·

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne

·

Wszyscy uczniowie
ZSO nr1 i ZSO nr 2;
wyłoniono 6 osób do
finału Konkursu
Młodzież licealna
Klasy I-III – 36 osób

Projekcja filmów: „AIDS - jak go
uniknąć?, „Poradnictwo przed
i po teście na HIV”.

Społeczne Liceum
Ogólnokształcące
w Kwidzynie
(pedagog, wychowawcy
pielęgniarka szkolna)

I semestr
roku
szkolnego
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Ograniczenie rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV
Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV

I. Wzrost poziomu
wiedzy nt. HIV/AIDS
U ogółu społeczeństwa
oraz zmiana postaw,
Ze szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie.

·

Szkolny Program profilaktyczny zajęcia realizowane w ramach
godzin wychowawczych

·

Akcja popularyzująca bezpieczne
zachowania młodzieży pod hasłem:
„Wiedza o AIDS – Twoje i moje
bezpieczeństwo”

II. Zmniejszenie
poziomu zachowań
ryzykownych.

·

Obchody Światowego Dnia AIDS;
szkolne eliminacje do Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS.

I. Wzrost poziomu
wiedzy nt. HIV/AIDS
U ogółu społeczeństwa
oraz zmiana postaw,
Ze szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie.

·

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne
dla uczniów nt. Związane z
zagrożeniem zakażenia się
wirusem HIV oraz choroby AIDS

·

Dostarczanie uczniom i rodzicom
podstawowej wiedzy oraz
kształtowanie umiejętności
umożliwiających ochronę własnego
zdrowia i swojej rodziny (gazetki
tematyczne, plakaty, ulotki,
broszury)

·

Obchody Światowego Dnia AIDS;
przygotowanie grupy młodzieży do
udziału w Powiatowym Konkursie
Wiedzy o HIV i AIDS.

·

Szkolny Turniej Wiedzy o HIV/AIDS
„Prawda czy lęk?”

II. Zmniejszenie
poziomu zachowań
ryzykownych.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Kwidzynie
(nauczyciele,
wychowawcy pielęgniarka
szkolna)

Zespół Szkół
Technicznych
w Kwidzynie
(nauczyciel biologii,
pielęgniarka szkolna)

Rok szkolny

Uczniowie ZSP – 407
osób

XI-XII 2007

Uczniowie ZSP – 407
osób

30 XI 2007

Uczniowie ZSP – 407
osób; wyłoniono 3
osoby do udziału w
finale Powiatowego
Konkursu

Rok szkolny

Wszyscy uczniowie klas
I-II ok. 250 uczniów

Rok szkolny

Wszyscy uczniowie
szkoły – 495 uczniów
i ich rodzice

Eliminacje szkolne
wyłoniono 6 uczniów do
finału Powiatowego
Konkursu
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4
w Kwidzynie

XI 2007

Uczniowie szkoły
(ZSZ, Technikum,
Liceum Profilowane)
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·

·
·

Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV

·

I. Wzrost poziomu
wiedzy nt. HIV/AIDS
U ogółu społeczeństwa
oraz zmiana postaw,
Ze szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie.
II. Zmniejszenie
poziomu zachowań
ryzykownych.

·

Obchody Światowego Dnia AIDS:
konkurs plastyczny, prezentacje
multimedialne: „AIDS=ŚMIERĆ”,
„AIDS-WYBÓR ZALEŻY OD
CIEBIE”, lekcje o tematyce
HIV/AIDS w klasach
Szkolny etap Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS
Szkolne programy edukacyjnowychowawcze i profilaktyczne
o tematyce HIV/AIDS
Obchody Światowego Dnia AIDS;
eliminacje do Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS
Zajęcia edukacyjno-wychowawcze
o tematyce HIV/AIDS w ramach
godzin wychowawczych

(nauczyciel biologii
i nauczyciel WDŻ)

ok. 350 osób

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Prabutach
(nauczyciele biologii,
wychowawcy klas,
pielęgniarka szkolna)

Rok szkolny

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
W Kwidzynie
(nauczyciele,
wychowawcy klas,
pielęgniarka szkolna)

Rok szkolny

XI/XII 2007

·

Zajęcia tematyczne w ramach lekcji
przyrody, biologii oraz w szkolnych
kołach zainteresowań – Koło
Ekologiczne i Przyrodnicze

·

Szkolny Program Edukacji
Ekologicznej

XI/XII 2007

·

Rozpowszechnianie ulotek
o tematyce AIDS/HIV

Rok szkolny

·

Międzyklasowy Konkurs Wiedzy
o AIDS/HIV; przygotowanie
uczniów do etapu Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy o AIDS/HIV

XI/XII 2007

Rok szkolny

Wyłoniono 3 uczniów do
finału Konkursu
8 szkolnych programów;
uczestnicy - uczniowie
szkoły – 220 osób
3 uczniów wyłoniono
do finału Powiatowego
Konkursu
Uczniowie klas I-III
gimnazjum – 75 osób

Uczniowie szkoły
podst. I gimnazjum,
uczestnicy kół
zainteresowań – 105
osób
75 uczniów

Uczniowie szkoły
podst. I gimnazjum – 89
osób
Uczniowie szkoły podst.
I gimnazjum – 19 osób;
4 uczniów wyłoniono do
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·

Rok szkolny

Zajęcia plastyczne – prowadzenie
gazetki tematycznej

etapu wojewódzkiego
Uczniowie i
wychowankowie
Ośrodka – 251 osób

·

Udział pracownika Ośrodka w
szkoleniu w zakresie narkomanii
oraz HIV/AIDS (zorganizowane
przez Polską Fundację Pomocy
Humanitarnej „Res Humanae”
i Krajowe Centrum ds. AIDS)

·

Działania edukacyjno-profilaktyczne
w ramach godzin wychowawczych
oraz WDŻ

„Powiatowy Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS” - coroczny Konkurs dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu kwidzyńskiego, w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
W Barcicach
(nauczyciele,
wychowawcy Ośrodka)

Powiat Kwidzyński
ZSO nr 1 w Kwidzynie

V 2007

Nauczyciel SOSW
1 osoba

Rok szkolny

Uczniowie klas IV-VI
– 36 osób; uczniowie
klas I-III – 24 osoby

11 XII 2007

Uczniowie 7 szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu kwidzyńskiego
uczestniczyli w
eliminacjach szkolnych
do Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV
i AIDS;
W wyniku eliminacji
wyłoniono 3-osobowe
reprezentacje szkół
(24 osoby), które wzięły
udział w finale
Powiatowego Konkursu.
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Powiat Tczew

OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
ZAKAŻEŃ HIV

Cele ogólne

Cele
Szczegółowe

Zadania

W ramach Powiatowych Dni
Profilaktyki Szkolnej odbyły się
warsztaty tematyczne oraz
spektakle profilaktyczne dot.
Uzależnień, AIDS

I. Wzrost poziomu wiedzy nt.
HIV/AIDS u ogółu
społeczeństwa oraz zmiana
postaw, ze szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności za własne
zdrowie i życie.

W ramach kampanii społecznej
dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS
pod hasłem ,, W życiu jak w
tańcu każdy krok ma znaczenie „
połączonej z Powiatowymi
Dniami Profilaktyki Szkolnej
odbył się I Powiatowy Przegląd
Szkolnych Sztuk Teatralnych

Podmioty realizujące
Program i
zobowiązane do
realizacji Programu

Termin
realizacji
2007 -

Szkoły
ponadgimnazjalne
prowadzone przez
Powiat Tczewski

Starostwo Powiatowe
w Tczewie, szkoły
ponadgimnazjalne
Powiatu Tczewskiego,
Państwowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna w
Tczewie

XI-XII 2007

Wskaźniki

Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
W 6 szkołach odbyły się
spektakle o tematyce
AIDS
Tematyka spektakli i
warsztatów przedstawiała
narastający problem AIDS
w społeczeństwie,
towarzyszący strach i
panujący stereotyp.
Dodatkowo poruszona
została problematyka
narkomanii wśród
młodzieży
W przeglądzie Szkolnych
Sztuk Teatralnych wzięło
udział 128 uczniów z 10
szkół ponadgimnazjalnych
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Powiat Starogard Gdański

Cele ogólne

Cele
Szczegółowe

OGRANICZENIE
ROZSZERZANIA
SIĘ ZAKAŻEŃ
HIV

I. Wzrost poziomu
wiedzy nt. HIV/AIDS
u ogółu
społeczeństwa oraz
zmiana postaw, ze
szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności za
własne zdrowie i
życie
II. Zmniejszenie
poziomu zachowań
ryzykownych.

Zadania

1. Kontynuacja i rozwój modułów
szkoleniowych (edukacyjnoprofiolaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży

1. Edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową, ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS

Podmioty realizujące
Program i
zobowiązane do
realizacji Programu
Powiat i podległe mu
jednostki
organizacyjne (szkoły
ponadgimnazjalne,
poradnia
psychologicznopedagogiczna)

Termin
realizacji

Wskaźniki

2007

1. Liczba
odbiorców

Powiat i podległe mu
jednostki
organizacyjne (szkoły
ponadgimnazjalne,
poradnia
psychologicznopedagogiczna)

2007

1. Liczba
programów
edukacyjnych
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Miasto Sopot
Cele ogólne

Cele
Szczegółowe

Zadania

OgraNiczeNie
RozprzeStrzeniaNia się
Zakażeń
HIV

I. Wzrost
Poziomu
Wiedzy na t.
HIV/AIDS
U ogółu
Społeczeń-stwa

Prowadzenie szkoleń dla młodzieży na
terenie szkół ponadgimnazjalnych przez
profesjonalnych edukatorów
Powiadamianie o terminach oraz
zachęcanie do szkoleń organizowanych
przez Polską Fundacje Pomocy
Humanitarnej RES HUMANE i Fundację
Edukacji Społecznej w Warszawie
Przygotowanie materiałów dla prasy lokalnej

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane do
realizacji Programu
Urząd Miasta Sopotu
Stowarzyszenie „Pomorski
Dom Nadziei” - edukatorzy
PPIS W Sopocie

Termin realizacji
2007

Wskaźniki

2007,

Liczba odbiorców – 497
uczniów
Liczba podmiotów
Realizujących zadanie - 2
Ocena efektywności
podejmowanych zadań – 99
% ocen pozytywnych

2007

Liczba opracowanych
materiałów - 15
Liczba mediów
prezentujących materiał - 4
Liczba odbiorców (nakład) –
ok. 250 tys.
Liczba artykułów – 14

Urząd Miasta Sopotu
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Sopocie

2007
Organizacja obchodów Dnia
Pamięci o osobach chorych i
ZakażonychŚwiatowy Dzień AIDS 1 grudnia

5.Kontynuacja realizacji działań
profilaktycznych dot. Problematyki HIV ze
szczególnym uwzględnieniem środowiska
szkolnego oraz w placówkach służby
zdrowia

Urząd Miasta Sopotu
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Sopocie
Ośrodek Promocji Zdrowia
i Terapii Uzależnień
Pomorski Dom Nadziei w
Gdańsku
2007
Urząd Miasta Sopotu
Ośrodek Promocji Zdrowia
i Terapii Uzależnień

Liczba materiałów
edukacyjnych
rozprowadzonych – 1000 szt.
Liczba osób włączonych do
organizacji – 25 osób

Liczba odbiorców - 497
Liczba placówek
realizujących program - 2
Ocena efektywności
podejmowanych działań w
placówkach – 99% ocen
pozytywnych
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2007
PaństwowyPowiatowy
Inspektor Sanitarny w
Sopocie

II. Zmniejszenie
Poziomu
zachowań
ryzykownych

6.Organizacja interwencji nieprogramowych
( akcje,imprezy, konkursy) skierowanych do
określonych grup społecznych , w ramach
zapobiegania zakażeniom HIV oraz
współpraca w tym zakresie z instytucjami
lokalnymi, org. Pozarządowymi
- konkurs plastyczny dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
nawiązujący do hasła kampanii pt,” W Życiu
jak w tańcu każdy krok ma znaczenie”

1. Realizacja programu „Czyste
Dźwięki” w 16 sopockich
Lokalach dyskotekowych
(partyworking)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Sopocie

Urząd Miasta Sopotu
Ośrodek Promocji Zdrowia
i Terapii Uzależnień

2007

2007

Liczba odbiorców- 2850
Liczba placowek biorących
udział w podejmowanych
działaniach- 10

Liczba odbiorców - 300
Liczba placowek biorących
udział w podejmowanych
działaniach- 10
Liczba podmiotów, instytucji
współpracujących przy org.
W/w działań- 3

Liczba osób realizujących
program - 16
Liczba udzielonych porad –
1092 rozmowy indywidualne
Liczba interwencji – 3
interwencje przedmedyczne
Liczba materiałów
edukacyjnych- 5000
Liczba lokali, objętych
programem - 16
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ZapewnieNie
odpowiednie-go
dostępu do
informacji,
edukacji w
zakresie
HIV/AIDS

Poszerzenie
Oferty
InformacyjNej

2. Dystrybucja materiałów
Informacyjno- edukacyjnych (ulotek,
informatorów), pozyskanych z Krajowego
Biura ds. HIV/AIDS

Urząd Miasta Sopotu
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Sopocie

2007

3. Edukacja w zakresie ochrony
Przed zakażeniami
Przenoszonymi drogą
Płciową, ze szczególnym
Uwzględnieniem
HIV/AIDS, skierowana do
Partyworkerów i
Streetworkerów

Urząd Miasta Sopotu

2007

4. Informacja o możliwości przeprowadzenia
anonimowych testów w kierunku HIV/AIDS
oraz poradnictwo przed i po teście w PSSE
Gdynia

Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sopocie
Ośrodek Promocji Zdrowia
i Terapii Uzależnień

2007

5. Kontynuacja działalności
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w
Sopocie, przy Ośrodku Promocji Zdrowia i
Terapii Uzależnień

Ośrodek Promocji Zdrowia
i Terapii Uzależnień

2007

Nakład ulotek - 5000
Liczba lokali, w których
rozprowadzane są materiały16
Ulotki, broszury, plakatyok.1000

Liczba osób uczestniczących
w edukacji – 29 osób, 16
partworkerów i 13
streetworkerów

Liczba placówek, którym
przekazano informacje- 15

Liczba odbiorców - 10
Liczba i rodzaj
podejmowanych działań
edukacyjnych – 15 rozmowy
indywidualne, informacja
Liczba podmiotów
realizujących działanie - 1
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1.Założenie strony internetowej

Urząd Miasta Sopotu

2007

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Sopocie

2007

2.Organizacja konferencji prasowych

Liczba konferencji - 3

Urząd Miasta Sopotu

3. Dystrybucja plakatów na terenie szkół,
poradni

Strona www.mlodysopot.pl
Liczba wejść na stronę
Internetową – brak danych
Utworzono stronę
internetową
www.psse.sopot.pl , gdzie
umieszczane są informacje
dot. organizowanych
konkursów, szkoleń dla
lekarzy ginekologów z
zakresu min. profilaktyki
HIV/AIDS – liczba wejść6311

Urząd Miasta Sopotu
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Sopocie

2007
Liczba miejsc – 10
Liczba obiektów- 21

86

Powiat Kościerski

Cele ogólne

OGRANICZENIE
ROZPRZESTRZEN
IANIA SIĘ
ZAKAŻEŃ HIV

Cele
Szczegółowe

I. Wzrost poziomu wiedzy
nt. HIV/AIDS u ogółu
społeczeństwa oraz
zmiana postaw, ze
szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie.

Zadania

Podmioty realizujące
Program i
zobowiązane do
realizacji Programu

Termin
realizacji
2007 r.

2007 r.
1. Kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych
(edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych
na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży

1.Liczba odbiorców.

Powiat Kościerski i
podległe mu
jednostki
organizacyjne

2007 r.
II. Zmniejszenie poziomu
zachowań ryzykownych.

Wskaźniki

1. Edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS

1.Liczba programów
edukacyjnych.

Powiat Kościerski i
podległe mu
jednostki
organizacyjne
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Powiat Gdański

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Profilaktyka
HIV/AIDS
Ograniczenie
rozprzestrzeniania
się zakażeń HIV

Wzrost poziomu
wiedzy
NT.HIV/AIDS oraz
o profilaktyce u
ogółu
społeczeństwa

Edukacja profilaktyczna
ukierunkowanie głównie na
młodzież szkolną, rodziców i
pedagogów

Podmioty realizujące Program
i zobowiązane do realizacji
Programu
Państwowa Powiatowa
Inspekcja Sanitarna w
Pruszczu Gdańskim
Szkoły podstawowe gimnazja,
oraz szkoły ponadgimnazjalne
powiatu Gdańskiego
Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdańskim
Gminy Powiatu Gdańskiego

Termin realizacji
2007 - 2011

Wskaźniki

Uczniowie szkół
2007-kontynuacja w
gimnazjalnych i
roku 2008
ponadgimnazjalnych
Powiatu
Gdańskiego
2, 11 podmiotów
3,brak oceny
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Miasto Słupsk

Cele ogólne

ZMNIEJSZENIE
POZIOMU
ZACHOWAŃ
RYZYKOWNYCH
W GRUPACH
DOCELOWYCH

Cele
Szczegółowe
I.
Podniesienie
poziomu
wiedzy
i zmiana
postaw
dotyczących
ryzykownych
zachowań
w grupach
docelowych

Zadania

1.
Edukacyjno-profilaktyczny program
skierowany do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu człuchowskiego
„POROZMAWIAJMY O AIDS”

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Termin
realizacji
2007 - 2011
ROK SZKOLNY

- POWIATOWA STACJA
SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W
CZŁUCHOWIE
- PLACÓWKI NAUCZANIA
I WYCHOWANIA W
POWIECIE

(GIMNAZJA 11
PONADGIMNAZJALNE 5)

2.
- PSSE W
V Powiatowy Konkurs Małych Form CZŁUCHOWIE
Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS”
- MIEJSKI DOM
KULTURY W
CZŁUCHOWIE
- BURMISTRZOWIE I
WÓJTOWIE
- PLACÓWKI
NAUCZANIA I
WYCHOWANIA - 12

OD WRZEŚNIA INAUGURACJA
30 LISTOPADA

Wskaźniki

- Warsztaty dla młodzieży
z gimnazjów oraz szkół
średnich, nauczycieli – 16
dla 427 uczestników
- Pogadanki – 8 dla 330
w placówkach nauczania
i wychowania
- projekcje filmów – 8 dla
330 uczestników j.w ucz.
- wystawy – 4 (plakatów i
mat. Edukacyjnych)
- prezentacje sztuk
teatralnych (5 dla 800
Osób)
- informacje edukacyjne
na stronie internetowe (3)
- dystrybucja materiałów
edukacyjnych (4)
- warsztaty – 17 dla 204
osób
- prezentacje 13 grup
100 uczestników
- przegląd laureatów dla
200 osób
- wystawa plakatów –
1 000 widzów
- informacje w radiu
Weekend
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3.
-PSSE W CZŁUCHOWIE
Szkolenie pedagogów z placówek - PORADNIA
nauczania i wychowania powiatu PSYCHOLOGICZNOczłuchowskiego
PEDAGOGICZNA
Konferencje prasowe
W CZŁUCHOWIE

4.
Happening z udziałem młodzieży,
pedagogów, władz lokalnych, mediów
oraz duchownych na Rynku Miasta
Człuchowa

II.
Zwiększenie i
stałe
podwyższanie
jakości
bazy
szkoleniowoedukacyjnej

3.

4.

-PSSE W CZLUCHOWIE
- MIEJSKI DOM KULTURY,
- URZĄD MIASTA,
- POLICJA,
-PARAFIE
- PLACÓWKI
NAUCZANIA I
W YCHOWANIA

Powiadamianie o terminach
oraz zachęcanie do szkoleń
organizowanych przez Polską
Fundacje Pomocy Humanitarnej
RES HUMANE i Fundację
Edukacji Społecznej w
Warszawie

POWIATU
CZŁUCHOWSKIEGO
-DYREKTORZY SZKÓŁ

Udział w szkoleniach
organizowanych przez WSSE

OŚWIATA ZDROWOTNA I

- PSSE W
CZŁUCHOWIE
-W ŁADZE LOKALNE

- 31 STYCZNIA
(SZKOLENIE)
- NARADY OD
WRZEŚNIA DO
GRUDNIA

- WRZESIEŃ
30 LISTOPADA

- 17 uczestników
- 7 dla pedagogów
szkolnych i organizatorów
akcji –łącznie 32
uczestników
- konferencja prasowa (4
uczestników)
- 500 uczestników
- artykuły prasowe (5)

- KWIECIEŃ
-MAJ
- WRZESIEŃ
- LISTOPAD

- KWIECIEŃ

- 1 osoba Inspekcja Sanit.
- 2 pielęgniarki
- 2 pielęgniarki
- 2 pedagogów

- 1 osoba

PROMOCJA ZDROWIA PSSE
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Podmioty realizujące Program Termin realizacji
i zobowiązane do realizacji
Programu

Wskaźniki

Ograniczenie
Organizacja kampanii Konferencja „W życiu jak w
rozprzestrzeniania się medialnych,
tańcu, każdy krok ma
zakażeń HIV.
skierowanych do
znaczenie”.
odpowiednio
wybranych grup
docelowych, zgodnie
z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji
epidemiologicznej.

- Urząd Miejski w Słupsku,
- Starostwo Powiatowe
W Słupsku,
- Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Słupsku,
- IV LO w Słupsku,
- Zespół Szkół
Agrotechnicznych w Słupsk,
- Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4
w Słupsku.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Podmioty realizujące Program Termin realizacji Wskaźniki
i zobowiązane do realizacji
Programu

Zapewnienie
odpowiedniego
dostępu do informacji
, edukacji
i usług w
zakresie profilaktyki
HIV/AIDS

Zadanie 2
Zwiększenie dostępu
do usług oraz
poprawa jakości usług
świadczonych w
Punktach
Konsultacyjno –
Diagnostycznych
wykonujących
anonimowe i
bezpłatne testy w
kierunku HIV połącz.
z poradnictwem

Pilotażowy program badań
skyningowych w kierunku
zakażenia wirusem HIV
wraz z poradnictwem
okołotestowym.

- Urząd Miejski w Słupsku,
- Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Słupsku,
- Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Medica- Lab” w
Słupsku.

30.11.2007 r

W okresie od
4.12.20.12.2007 r. 3
x w tyg od
godz. 16.00 –
18.00

- uczniowie 13 szkół
ponadgimnajalnych miasta
i powiatu słupskiego,
- ok. 250 uczestników,
- zmagania konkursowe
8 grup tanecznych,
- wręczenie dyplomów,
i statuetek wszystkim
uczestnikom konkursu.
Oraz nagród rzeczowych
trzem zwycięskim
zespołom.

- wykonano 65 badań,
- przeprowadzono
rozmowy przed i po teście
z 65 osobami,
W populacji wiekowej:
18 - 20 lat
- 10 osób
21 - 30 lat
- 27 osób
31- 40 lat
- 16 osób
41- 50 lat
- 8 osób
51- 60 lat
- 4 osoby
- nie wykonano testów
potwierdzenia.

91

Miasto Gdańsk

Cele ogólne

Ograniczenie
rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV

Cele szczegółowe

Propagowanie wiedzy w
społeczeństwie nt.
Choroby AIDS, przyczyn
jej powstawania,
możliwości zapobiegania
oraz rzeczywistych
zagrożeń z nią
związanych

Zadania

1. Kontynuacja szkoleń dla
lekarzy ginekologów i
pielęgniarek z poradni K w
zakresie :
· Promowania wśród lekarzy
ginekologów obowiązku
proponowania wszystkim
kobietom ciężarnym
dobrowolnego wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV,
· Ciężarna zakażona HIV-opieka i
terapia w ciąży, zalecane
postępowanie położnicze i opieka
nad noworodkiem,
· Konsekwencji zdrowotnych dla
matki i dziecka w przypadku
zakażenia chorobami
przenoszonymi drogą płciową ze
szczególnym uwzględnieniem
HIV.
2. Dystrybucja materiałów
informacyjno- edukacyjnych
adresowanych do kobiet w wieku
prokreacyjnym i kobiet w ciąży.
3. Przeprowadzanie testów w
kierunku HIV, połączone z
poradnictwem przed i po teście.

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu
Gmina Miasto Gdańsk

Termin realizacji
2007-2011

Wskaźniki

2007

Liczba szkoleń: 2
Liczba przeszkolonych
lekarzy ginekologów i
pielęgniarek: 25

Gmina Miasto Gdańsk

2007

Liczba wydanych
materiałów: 18.000

Gmina Miasto Gdańsk,
Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny.

2007

Liczba konsultacji:224
Liczba wykonanych
testów:112
Liczba zakażonych:0
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Cele ogólne

Ograniczenie
rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV

Ograniczenie
rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV

Cele szczegółowe

Wzrost poziomu wiedzy nt
u ogółu społeczeństwa
oraz zmiana postaw, ze
szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie
Wzrost poziomu wiedzy
na temat HIV/AIDS u
ogółu społeczeństwa oraz
zmian i postaw ze
zwiększeniem
odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie

Zadania

Opracowanie i dystrybucja
materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących
zagadnień HIV/AIDS
przeznaczonych dla kobiet w
ciąży
1.Wdrażanie programów
długofalowych programów
profilaktycznych prowadzonych
metodami aktywnymi
2.Opracowywanie, wydawanie i
rozprowadzanie różnorodnych
materiałów informacyjno edukacyjnych
2. Kampanie medialne
skierowane do grup
zwiększonego ryzyka (zgodnie
z potrzebami i oceną sytuacji
epidemiologicznej)

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu
Gmina Miasto Gdańsk

Ministerstwo
Sprawiedliwości

Termin realizacji
2007-2011
2007-2008

2007

Wskaźniki

Nakład ulotek
informacyjnoedukacyjnych :30.000
Liczba kobiet badanych w
kierunku zakażenia
HIV:112
Liczba odbiorców
Liczba podmiotów

Krajowe Centrum ds.
AIDS
Państwowa Inspekcja
Sanitarna

Ocena efektywności
działań
Opracowania statystyczne

Pracownicy Więziennej
Służby Zdrowia i
Działów Penitencjarnych

2. Szkolenie edukatorów
w zakresie
rozwiązywania
problemów HIV/AIDS
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Zmniejszenie poziomu
zachowań ryzykownych

1.Rozwój programów o
charakterze ograniczenia szkód
zdrowotnych

J.w.

2007/2008

J.w.

Ambulatorium w oparciu
o pracownie
diagnostyczne
Pomorskiego Centrum
Chorób Zakaźnych w
Gdańsku ul.
Smoluchowskiego we
współpracy ze Szpitalem
Aresztu śledczego w
Gdańsku oraz
Naczelnym Lekarzem
Okręgu

2007/2008

J.w.

2.Promocja redukcji szkód jako
filozofii, edukacja w
środowiskach o wysokim
poziomie zachowań
ryzykownych
Zwiększenie dostępu do
usług oraz poprawa
jakości usług
świadczonych w Punktach
KonsultacyjnoDiagnostycznych (PKD)
wykonujących anonimowe
i bezpłatne testy w
kierunku HIV.

1. Zapewnienie dostępu do
specjalistycznej diagnostyki
badania krwi w kierunku HIV
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Cele ogólne

Ograniczenie
rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV

Cele
Szczegółowe
I. Wzrost poziomu
Wiedzy nt.
HIV/AIDS u młodzieży
szkół
ponadgimnazjalnych
Oraz zmiana postaw, ze
Szczególnym
Uwzględnieniem
Odpowiedzialności
Za własne zdrowie i
Życie.

Zwiększenie
Dostępu do usług
Oraz poprawa jakości
Usług świadczonych
Punktach
KonsultacyjnoDiagnostycznych
PKD) wykonujących
Anonimowe i
Bezpłatne testy w
Kierunku HIV
Połączone z
Poradnictwem.

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Termin
realizacji
2007

Kontynuacja i rozwój modułów
Szkoleniowych
(edukacyjnoprofilaktycznych)
Ukierunkowanych na
Grupy docelowe, ze szczególnym
Uwzględnieniem młodzieży, w tym
Promocja i wdrażanie nowatorskich
Programów profilaktycznych oraz
Programów prowadzonych metodami
Aktywnymi.

Fundacja Pomorski
Dom Nadziei

2007

Fundacja Pomorski
Dom Nadziei

2007

Program:
„Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież 2007”
. Kontynuacja działalności punktu
Konsultacyjno-diagnostycznycznego
Prowadzącego anonimowe i bezpłatne
Testowanie w kierunku HIV, połączone z
Profesjonalnym poradnictwem przed i po
Teście, zgodnie ze standardami
Europejskimi, zapewniającymi:
A) profesjonalny personel;
B) wysoki poziom jakości usług;
C) łatwy dostęp do usług;
D) szybka diagnozę;

Wskaźniki

1 Liczba odbiorców -1153
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
2 Liczba jednostek
samorządowych
uczestniczących w
realizacji zadania
3 Wyniki ankiet
ewaluacyjnych

PKD w Woj. Przychodni
skórno-wen. W Gdańsku
1. 1400 testów
2. Zakażonych 1,35%
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Powiat Słupsk

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Ograniczenie
rozprzestrzeniania
się zakażeń HIV

Zadanie 1
Kontynuacja i rozwój
modułów
szkoleniowych
(edukacyjnoprofilaktycznych)
ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze
szczególnym
uwzględnieniem
młodzieży, w tym
promocja i wdrażanie
nowatorskich
programów
profilaktycznych oraz
Programów
prowadzonych
metodami aktywnymi

Wspieranie
programów
profilaktycznych
charakterze ograniczenia
szkół zdrowotnych
Organizacja szkoleń dla
służb zajmujących się
profilaktyką uzależnień

Organizacja
„Młodzi
narkotykom”

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane do
realizacji Programu
Koordynator
Gminnego
Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Narkomanii,
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Ustce,
Oddział
Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii w Słupsku, SP
w gminie Ustka, Powiatowa
Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna
w
Słupsku

koncertu
przeciwko Urząd Miasta w Ustce
Urząd Gminy w Ustce

Działalność informacyjna
Gminny Ośrodek Pomocy
na temat zagrożeń
Społecznej w Ustce,
Ośrodki Zdrowia w gminie
Ustka
V Miejsko-Powiatowa
Zadanie 2
Olimpiada Wiedzy o AIDS
Organizacja
kampanii medialnych, pn. „Nie daj szansy AIDS,

Termin realizacji
2007- 2011

Wskaźniki

Listopad/grudzień
2007 r.

Uczniowie
szkół
podstawowych – 100
uczestników z klas I-II i
IV-VI

Listopad/grudzień
2007 r.

Udział 35 osób nauczyciele, kuratorzy
zawodowi,
policjanci,
pracownicy
socjalni,
pracownicy
służby
zdrowia

Listopad 2007

Młodzież szkół z Ustki i
Gminy Ustka – ok. 200
osób

2007 rok

Społeczność gminy

27.11.2007 r.

Młodzież z 13 szkół
ponadgimnazjalnych
miasta Słupska i
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skierowanych
do
odpowiednio
wybranych
grup
docelowych, zgodnie
z potrzebami i oceną
aktualnej
sytuacji
epidemiologicznej

dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych
miasta i powiatu
słupskiego

IV LO w Słupsku, Urząd
Miejski
w
Słupsku,
Starostwo Powiatowe w
Konkurs plastyczny na
Słupsku, Powiatowa Stacja
plakat o tematyce
HIV/AIDS dla młodzieży Sanitarno Epidemiologiczna
szkół ponadgimnazjalnych w Słupsku
miasta słupska i powiatu
słupskiego
Konkurs taneczny pn. „W
życiu jak w tańcu, każdy
krok ma znaczenie” dla
młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych
miasta i powiatu
słupskiego
Konferencja „W życiu jak
w tańcu, każdy krok ma
znaczenie „

Zapewnienie
odpowiedniego
dostępu do
informacji , edukacji
i usług w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS

Zadanie 2
Zwiększenie dostępu
do
usług
oraz
poprawa
jakości
usług świadczonych
w
Punktach
Konsultacyjno
–
Diagnostycznych

Pilotażowy program
badań skryningowych w
kierunku zakażenia
wirusem HIV wraz z
poradnictwem
okołotestowym

Urząd Miejski w Słupsku,
Starostwo Powiatowe w
Słupsku,
Zespół
Szkół
Agrotechnicznych
w
Słupsku, Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
w Słupsku, IV LO w
Słupsku,
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4
w Słupsku.

27.11.2007 r.

powiatu słupskiego (w
tym 4 szkoły, których
organem założycielskim
jest Rada Powiatu
Słupskiego) ok. 40
osób.
Młodzież z 13 szkół
ponadgimnazjalnych,
ok. 30 uczniów

Ok. 250 uczestników,
8 grup tanecznych (w
tym 2 ze szkół powiatu).

30.11.2007 r.

Starostwo Powiatowe w
4.12.- 20.12.2007 r. 3 x
Słupsku,
w tyg od godz. 16.00 –
- Niepubliczny Zakład
18.00
Opieki Zdrowotnej „MedicaLab” w Słupsku.

Wykonano 65 badań,
Przeprowadzono
rozmowy przed i po
teście
w
populacji
wiekowej:
18-20 lat – 6 osób
21-30 lat – 29 osób
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wykonujących
anonimowe
i
bezpłatne testy w
kierunku
HIV
połączone
z
poradnictwem

31-40 lat – 21 osób
41-50 lat 6 osób
51-60 lat - 3 osoby
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Powiat Chojnice

Cele
ogólne

Cele szczegółowe

Zadania
I. 2.
Wyjazd
do
Ośrodka
Readaptacyjnego
Stowarzyszenia „Solidarni +” w Wandzinie, gdzie
przebywają nosiciele wirusa HIV.

.
II. 1Współpraca z lokalnymi mediami w realizacji
ogólnopolskiej kampanii medialnej „ W życiu jak w
tańcu każdy krok ma znaczenie”

Podmioty realizujące Program i
zobowiązane do realizacji
Programu

Termin
realizacji

Szkoły Ponadgimnazjalne
powiatu chojnickiego

Styczeń
Grudzień
2007

POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZANA W
CHOJNICACH

Listopad
grudzień
2007

Wskaźniki

1.liczba
zorganizowanych
wyjazdów do Ośrodka
Readaptacyjnego
Stowarzyszenia
„Solidarni +” w
Wandzinie- ok. 10

- Liczba dni emisji
spotów reklamowych w
lokalnym radiu -6
- liczba artykułów w
lokalnej prasie i
portalach internet.- 6
- liczba wywiadów-2
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Cele
ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

III. 1. Edukacja osób o wysokim stopniu zachowań
ryzykownych
1.1a Prelekcja z emisją filmu i ekspozycją
wizualną dla wychowanków Schroniska Dla
Nieletnich

IV.
Zwiększenie
poziomu wiedzy
niektórych grup
zawodowych
(pracowników
służby zdrowia,
nauczycieli, straży
miejskiej)

IV. 1. Przedstawienie propozycji szkoleń
organizowanych przez Krajowe Centrum ds.. AIDS
Dla osób narażonych na kontakt z nosicielami
wirusa HIV
Z racji wykonywanego zawodu

Podmioty realizujące Program i
zobowiązane do realizacji
Programu
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Chojnicach
Schronisko Dla Nieletnich w
Chojnicach

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Chojnicach
Placówki służby zdrowia

Termin
realizacji

Wskaźniki

Listopad
Grudzień
2007

- Liczba uczestników
prelekcji- 100

Sierpień -

- liczba podmiotów
zawiadomionych o
szkoleniach-19
-Liczba osób , które
skorzystały z propozycji
szkoleń- 1

Październik
2007
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Powiat Wejherowo
Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Profilaktyka zakażeń
HIV.
Kształtowanie postawy
zrozumienia wobec ludzi
zakażonych wirusem
HIV i chorych na AIDS

Zapoznanie z historią
rozwoju choroby.
2. Wpływ wirusa HIV
na układ
odpornościowy
człowieka.
3. Wpływ rewolucji
seksualnej i
ryzykownych
zachowań na
zwiększenie ilości
zakażeń.

1. Omówienie zagadnień
dotyczących HIV i AIDS –
epidemiologia.
2. Zapoznanie z ryzykiem
zakażenia wirusem.
3. Przedstawienie cyklu
życiowego wirusa.
4. Zapoznanie z objawami
zakażenia, rozwój choroby
AIDS.
5. Omówienie zapobiegania
zakażeniom.
6. Wskazanie miejsc, w
których można wykonać
badania na obecność wirusa
HIV bądź AIDS oraz uzyskać
pomoc.

Podmioty realizujące
program i zobowiązane
do realizacji programu.
1. Nauczyciel
wychowania do życia w
rodzinie, wychowawcy
oraz pielęgniarka
szkolna.

Termin realizacji 2007 2011

Wskaźniki

1. Rok szkolny

1. Postawa uczniów
wobec problemu
zarażenia wirusem HIV AIDS
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Cele ogólne

I Ograniczenie
rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV

Cele
Szczegółowe
1. Wzrost poziomu wiedzy
uczniów szkoły nt.
HIV/AIDS

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu
Pedagog szkolny
Mgr Jolanta KaźmierczakBuławska

Wskaźniki

W każdym roku
szkolnym w
klasach I

Liczba odbiorców
Ankietowa ocena
efektywności
programu

W każdym roku
szkolnym w
klasach II

Liczba odbiorców
Ankietowa ocena
efektywności
programu

1. Prowadzenie „Warsztatów
Profilaktyki
Uzależnień od środków
narkotycznych”

W każdym roku
Terapeuta mgr Piotr
szkolnym w
Łapiński, przy
klasach I
współudziale Urzędu
Miasta Rumia i Starostwa
Powiatowego w
Wejherowie

Liczba odbiorców
Ankietowa ocena
efektywności
programu
Liczba podmiotów
samorządowych
uczestnicząca w
realizacji zadania

2. Edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS

Nauczyciel Wychowania
do życia w rodzinie,
Pedagog szkolny,
wychowawcy

1. Realizacja programu „Żyj bez
ryzyka AIDS”

Pedagog szkolny,
2. Przeciwdziałanie przemocy i
komercji seksualnej z udziałem dzieci i wychowawcy klas
młodzieży.

2. Zmniejszenie poziomu
zachowań ryzykownych

Termin realizacji
2007 - 2011

W każdym roku
szkolnym

Liczba uczniów
uczestnicząca w
zajęciach
Wychowanie do
życia w rodzinie
Ankietowa ocena
efektywności
programu
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3. Poszerzenie współpracy
na rzecz zapobiegania
zakażeniom HIV

II Zapewnienie
1. Poszerzenie informacji
odpowiedniego dostępu dostosowanej do potrzeb
do informacji o HIV/AIDS indywidualnego odbiorcy

1. Organizowanie obchodów
Światowego dnia walki z AIDS

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w
Wejherowie, wyznaczony
nauczyciel

W każdym roku
szkolnym

Liczba odbiorców
Ankietowa ocena
efektywności
programu
Liczba podmiotów
samorządowych
uczestnicząca w
realizacji zadania

1. Rozbudowa systemu informacji
wykorzystującego:
Ø Stronę internetową szkoły
Ø Adres e-mail pedagoga szkolnego
Ø Gabloty szkolne

Pedagog, wychowawcy

Cały rok szkolny

Statystyki odwiedzin
strony internetowej
Ilość przesłanych
informacji
Wyniki ankiet
analizujących dostęp
do informacji i jej
jakości
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Cele ogólne

Cele
Szczegółowe

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane do
realizacji Programu

1.Profilaktyka
zakażeń HIV.

1.Młodzież będzie umiała
rozróżnić pojęcia HIV i
AIDS.
2. Będzie znała drogi
zarażenia wirusem HIV.
3.Będzie potrafiła
świadomie podejmować
decyzje, które pozwolą
uniknąć zarażenia.
4. Poznają czynniki
zwiększające ryzyko
zarażenia się wirusem HIV
5..Będą potrafili rozróżnić
fakty i mity związane z
zakażeniem wirusem HIV i
chorobą AIDS.
6. Będą znali telefony i
placówki medyczne w
których można zdobyć
więcej informacji, a także
przeprowadzić badania
(test).

1. Realizacja zagadnień
dotyczących problematyki
zarażenia wirusem HIV i zwalczania
AIDS.
2. Wykorzystanie materiałów w
postaci:
- filmu
- ulotek informacyjnych
przekazanych przez Sanepid w
ramach współpracy ze ZSP w
Redzie.

Problematyka zawarta w
Programie Profilaktyki
promujący zdrowy styl życia.
Program Realizowany jest
przez wychowawców klas na
godzinach z wychowawcą, a
także na lekcjach biologii.

Termin realizacji
2007 - 2011

Rok szkolny
2006/2007 i
2007/2008.

Wskaźniki

Przeprowadzenie ankiety
wśród młodzieży i ewaluacja.
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

ZMNIEJSZENIE POZIOMU ZACHOWAŃ
RYZYKOWNYCH W GRUPACH DOCELOWYCH

I.
Podniesienie poziomu
wiedzy i zmiana postaw
dotyczących
ryzykownych zachowań
w grupach docelowych

Zadania

Termin
realizacji
2007-2011

10

Wskaźniki

1.
Program szkolny

Formy realizacji programu w szkołach:
- pogadanki
- apele

Pedagodzy,
nauczyciele
Pielęgniarki

X-XII 2007
X-XII 2008

Wychowawcy klas
W szkołach
ponadgimnazjalnych

- projekcje filmów
- ekspozycje tematyczne
2.
Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
Dyrektor Domu Kultury
1 XII 2007
1XII 2008

IV. Przegląd Form Scenicznych o tematyce
HIV/AIDS w Domu Kultury w Rumi

Warsztaty szkolne; projekcje filmów, pokazy
foliogramów, pogadanki, wykłady, scenki rodzajowe,
dyskusje

10

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych

X-XII 2007
X-XII 2008

P
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

II.
Zwiększenie i stałe
podwyższanie jakości
bazy szkoleniowoedukacyjnej

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Termin
realizacji
2007-2011

Dyrektorzy szkół,
pielęgniarki szkolne,
nauczyciele, pedagodzy
Niepubliczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej

X-XII 2007
X-XII 2008

10

Wskaźniki

1.
Wydawanie i dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych, dostosowanych do
potrzeb edukacyjnych Programu Krajowego,
z wykorzystaniem istniejących standardów
międzynarodowych w tej dziedzinie

)
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

- uświadomienie
różnic między
AIDS i HIV

- zapoznanie z
definicjami AIDS i
HIV
- przekazanie
uczniom wiedzy na
temat sposobów
rozprzestrzeniania
się wirusa HIV

1. Pokaz multimedialny pt.„Co
musisz wiedzieć o HIV i
AIDS?”
2. Pogadanka i rozdanie
ulotek informacyjnych
przekazanych przez Sanepid
w ramach współpracy z
SOSW nr 1 w Wejherowie

- zapoznanie ze
sposobami
zakażenia
wirusem HIV

- uświadomienie w
jakich sytuacjach nie
istnieje ryzyko
zakażenia HIV

3.Zajęcia kółka biologicznego
„Na zdrowie”, gra dydaktyczna
(prawda - nieprawda, fakty i
mity o AIDS)

- rozwijanie
umiejętności
odpowiedzialnego
zachowania

4. Zajęcia kółka biologicznego
„Na zdrowie”, odgrywanie
scenek sytuacyjnych –
ocenianie postaw i zachowań

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane do
realizacji Programu
Nauczyciel biologii
Aleksandra Rytczak,
pielęgniarka szkolna Maria
Lucyna Liedtke (klasy III
Gimnazjum nr 1 oraz klasy I
i II Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 5)

Termin realizacji

Wskaźniki

07.12.2007 r.

Postawa uczniów
wobec problemu
zakażenia HIV,
liczba odbiorców.

Aleksandra Rytczak

20.11.2007

Uczeń stosuje
wiedzę w praktyce

Aleksandra Rytczak

19.12.2007

5. Zajęcia socjoterapii
- zapoznanie z
międzynarodowym
miesiącem
poświęconym
chorym na AIDS

Pedagog szkolny
Małgorzata Wysokińska

Cały rok szkolny

- poznanie wpływu
życia seksualnego
na zagrożenie
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zarażeniem się
wirusem HIV
- zapoznanie ze
sposobami
okazywania
zrozumienia i
wsparcia osobom
zakażonym HIV i
chorym na AIDS

- zapoznanie z
możliwością
bezpłatnych badań
na obecność wirusa
HIV
- zapoznanie z
miejscami
oferującymi pomoc
osobom zakażonym
HIV, chorym na
AIDS oraz podanie
numerów telefonów
zaufania

6. Zajęcia warsztatowe
Psycholog z Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
w Wejherowie
Pani M. Sędziak

17.12.2007

Uczniowie potrafią
wspierać
rówieśników, którzy
postępują
w sposób
odpowiedzialny.
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Profilaktyka zakażeń
HIV.
Kształtowanie
postawy zrozumienia
wobec ludzi
zakażonych wirusem
HIV i chorych na AIDS

1. Wpływ wirusa HIV
na układ
odpornościowy
człowieka.
2. Wpływ rewolucji
seksualnej i
ryzykownych
zachowań na
zwiększenie ilości
zakażeń.

1. Omówienie zagadnień
dotyczących HIV i AIDS .
2. Zapoznanie z ryzykiem
zakażenia wirusem.
3. Wskazanie miejsc, w
których można wykonać
badania na obecność
wirusa HIV bądź AIDS
oraz uzyskać pomoc.

Podmioty realizujące
program i zobowiązane
do realizacji programu.
1. Nauczyciel
wychowania do życia w
rodzinie,
Nauczyciel bibliotekarz,
wychowawcy oraz
pielęgniarka szkolna.

Termin realizacji 2007 2008

Wskaźniki

1. Rok szkolny
2007/2008

1. Postawa uczniów
wobec problemu
zarażenia wirusem HIV
- AIDS
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Cele ogólne
Cele
Szczegółowe
1. Wzrost poziomu wiedzy
I Ograniczenie
uczniów szkoły nt.
rozprzestrzeniania się
HIV/AIDS
zakażeń HIV

Zadania

1. Prowadzenie „Pogadanek
Profilaktyki
Uzależnień od środków
narkotycznych”

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu
Pedagog szkolny

Termin realizacji
2007 - 2008

Wskaźniki

2007/2008

Liczba odbiorców

2. Zmniejszenie poziomu
zachowań ryzykownych

3. Poszerzenie współpracy
na rzecz zapobiegania
zakażeniom HIV

II Zapewnienie
1. Poszerzenie informacji
odpowiedniego dostępu dostosowanej do potrzeb
do informacji o HIV/AIDS indywidualnego odbiorcy

2. Edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS

Nauczyciel Wychowania
do życia w rodzinie,
Pedagog szkolny,
wychowawcy

2007/2008

Liczba uczniów
uczestnicząca w
zajęciach
Wychowanie do
życia w rodzinie

1. Organizowanie obchodów
Światowego dnia walki z AIDS

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w
Wejherowie, wyznaczony
nauczyciel

2007/2008

Liczba odbiorców
Liczba podmiotów
samorządowych
uczestnicząca w
realizacji zadania

1. Rozbudowa systemu informacji
wykorzystującego:
· Gabloty szkolne;
· Powszechność zajęć w Szkolnym
Centrum Informacji Multimedialnej

Pedagog, Nacuczyciel
Cały rok szkolny
bibliotekarz, wychowawcy

Częstotliwość
odwiedzin
Szkolnego Centrum
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Cele ogólne

1.Profilaktyka
zakażeń HIV.

Cele
Szczegółowe

1.Młodzież posiądzie
ugruntowaną wiedzę z
zakresu HIV i AIDS.
2.Będzie potrafiła
rozróżnić fakty i mity
związane z zakażeniem
wirusem HIV i chorobą
AIDS.
3. Będzie znała telefony i
placówki medyczne w
których można zdobyć
więcej informacji
przeprowadzić badania
(test).

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane do
realizacji Programu

1. Realizacja zagadnień
dotyczących problematyki zarażenia
wirusem HIV i zwalczania AIDS.
2. Wykorzystanie materiałów w
postaci:
- filmu
- ulotek informacyjnych
przekazanych przez Sanepid w
ramach współpracy ze szkołą

Problematyka zawarta w
Programie Profilaktyki.
Program Realizowany jest
przez wychowawców klas na
godzinach z wychowawcą, a
także na lekcjach biologii.

Termin realizacji
2007 - 2011

Rok szkolny
2007/2008.

Wskaźniki

Ewaluacja wiedzy.
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Cele ogólne

1.Zmniejszenie
poziomu
zachowań
ryzykownych

Cele szczegółowe

1.Podniesienie poziomu
wiedzy
2. Zwiększenie i stałe
podwyższanie jakości
bazy szkoleniowoedukacyjnej.

Zadania
1.Program szkolny
Formy realizacji programu w szkołach:
- pogadanki
- apele
- projekcje filmów
- ekspozycje tematyczne
1.Wydawanie i dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych, dostosowanych do
potrzeb edukacyjnych Programu Krajowego,
z wykorzystaniem istniejących standardów
międzynarodowych w tej dziedzinie

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Pedagog, nauczyciele
Pielęgniarka

Termin
realizacji
2007-2008

Wskaźniki

Cały rok
szkolny systematycznie

Wychowawcy klas
W szkołach
ponadgimnazjalnych

Dyrektor szkoły,
pielęgniarka szkolna,
nauczyciele, pedagog,
psycholog, nauczyciel
bibliotekarz

Cały rok
szkolny systematycznie

)
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Profilaktyka zakażeń
HIV.
Kształtowanie postawy
zrozumienia wobec
ludzi zakażonych
wirusem HIV i chorych
na AIDS

Zapoznanie z historią
rozwoju choroby.
2. Wpływ wirusa HIV
na układ
odpornościowy
człowieka.
3. Wpływ rewolucji
seksualnej i
ryzykownych
zachowań na
zwiększenie ilości
zakażeń.

1. Omówienie zagadnień
dotyczących HIV i AIDS –
epidemiologia.
2. Zapoznanie z ryzykiem
zakażenia wirusem.
3. Zapoznanie z objawami
zakażenia, rozwój choroby
AIDS.
4. Omówienie zapobiegania
zakażeniom.
5. Wskazanie miejsc, w
których można wykonać
badania na obecność wirusa
HIV bądź AIDS oraz
uzyskać pomoc.

Podmioty realizujące
program i zobowiązane
do realizacji programu.
1. Nauczyciel
przysposobienia
obronnego A. Chwałek,
pedagog szkolny M.
Zych

Termin realizacji 2007 2011

Wskaźniki

XI-XII 2007

1. Postawa uczniów
wobec problemu
zarażenia wirusem HIV AIDS
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Cele ogólne

Cele
Szczegółowe

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu
Nauczyciel
1. Przeciwdziałanie przemocy i
komercji seksualnej z udziałem dzieci i przysposobienia
obronnego, pedagog
młodzieży.
szkolny

Termin realizacji
2007 - 2011
Klasy I

Wskaźniki

180 osób

2. Zmniejszenie poziomu
zachowań ryzykownych

1. Prowadzenie „Warsztatów
Profilaktyki
Uzależnień od środków
narkotycznych”

XI 2007 – klasy I
Terapeuta mgr Piotr
i II
Łapiński, przy
współudziale Urzędu
Miasta Rumia i Starostwa
Powiatowego w
Wejherowie

3. Poszerzenie współpracy
na rzecz zapobiegania
zakażeniom HIV

1. Organizowanie obchodów
Światowego dnia walki z AIDS

Nauczyciel
przysposobienia
obronnego, młodzież,
pedagog szkolny

XI 2007

Cała społeczność
szkolna

1. Rozbudowa systemu informacji
wykorzystującego:
Ø Stronę internetową szkoły
Ø Adres e-mail pedagoga szkolnego
Ø Gabloty szkolne

Pedagog, wychowawcy

Cały rok szkolny

Brak badań

II Zapewnienie
1. Poszerzenie informacji
odpowiedniego dostępu dostosowanej do potrzeb
do informacji o HIV/AIDS indywidualnego odbiorcy

360 osób
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Cele ogólne

Cele
Szczegółowe

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane do
realizacji Programu

1.Profilaktyka
zakażeń HIV.

1.Młodzież będzie umiała
rozróżnić pojęcia HIV i
AIDS.
2. Będzie znała drogi
zarażenia wirusem HIV.
3.Będzie potrafiła
świadomie podejmować
decyzje, które pozwolą
uniknąć zarażenia.
4. Poznają czynniki
zwiększające ryzyko
zarażenia się wirusem HIV
5..Będą potrafili rozróżnić
fakty i mity związane z
zakażeniem wirusem HIV i
chorobą AIDS.
6. Będą znali telefony i
placówki medyczne w
których można zdobyć
więcej informacji, a także
przeprowadzić badania
(test).

1. Realizacja zagadnień
dotyczących problematyki
zarażenia wirusem HIV i zwalczania
AIDS.
2. Wykorzystanie materiałów w
postaci:
- ulotek informacyjnych
przekazanych przez Sanepid

Problematyka zawarta w
Programie Profilaktyki
promujący zdrowy styl życia.
Program Realizowany jest
przez wychowawców klas na
godzinach z wychowawcą, a
także na lekcjach biologii.

Termin realizacji
2007 - 2011

Rok szkolny
2006/2007 i
2007/2008.

Wskaźniki

Przeprowadzenie ankiety
wśród młodzieży i ewaluacja.
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

ZMNIEJSZENIE
POZIOMU
ZACHOWAŃ
RYZYKOWNYCH
W GRUPACH

I.
Podniesienie poziomu
wiedzy i zmiana postaw
dotyczących ryzykownych
zachowań w grupach
docelowych

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Termin
realizacji
2007-2011

11

Wskaźniki

1.
Program szkolny
Pedagodzy, nauczyciele
Pielęgniarki
Formy realizacji programu w szkołach:
- pogadanki

X-XII 2007
X-XII 2008

Wychowawcy klas
W szkołach
ponadgimnazjalnych

- ekspozycje tematyczne

11

P
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Cele szczegółowe

Cele ogólne

Podmioty
realizujące
program i
zobowiązane do
realizacji
programu.

Zadania

Termin realizacji 2007 2011

Wskaźniki

1. Profilaktyka
zakażeń wirusem HIV.
2. Zmniejszenie
zachowań
ryzykownych wśród
młodzieży.
3.Rozwijanie empatii
wobec osób
zarażonych wirusem
HIV i chorych na
AIDS.

1.Wzrost poziomu wiedzy
uczniów na temat zarażenia
wirusem HIV i rozwoju choroby
AIDS.
2. Umiejętność zdefiniowania
pojęcia AIDS i HIV.
3.Zweryfikowanie faktów i mitów
na temat HIV i AIDS.
4.Zapoznanie się z bazą danych
o placówkach zajmujących się
pomocą osobom zarażonym
wirusem HIV i chorym na AIDS.
5.Ryzykowne zachowania
seksualne i używanie narkotyków,
jako największe zagrożenia
wpływające na zwiększone
ryzyko zarażenia wirusem HIV

Wychowawcy
poszczególnych
klas, pedagog
szkolny, nauczyciel
biologii

1.Realizacja treści
dotyczących
problematyki HIV i AIDS,
zawartych w Programie
Profilaktyki promującym
zdrowy tryb życia.
2. Realizacja programu:
“Wsystko co powinieneś
wiedzieć o HIV I AIDS”.
3. Zagrożenia człowieka
we współczesnym
Świecie – HIV, AIDS.
4.Redagowanie gazetek
szkolnych a temat
profilaktyki zarażenia
wirusem HIV,
5.Warsztaty realizowane
w szkole pt .”Dobre
wybory”.
6.Zapoznanie się
ulotkami informacyjnymi
dotyczącymi tematyki
HIV i AIDS przekazanej
przez Sanepid w
Wejherowie.

Rok szkolny.

1. Postawa uczniów
wobec problemu
zarażenia wirusem HIV
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Profilaktyka zakażeń
HIV.
Kształtowanie postawy
zrozumienia wobec ludzi
zakażonych wirusem
HIV i chorych na AIDS

Zapoznanie z historią
rozwoju choroby.
2. Wpływ wirusa HIV
na układ
odpornościowy
człowieka.
3. Wpływ rewolucji
seksualnej i
ryzykownych
zachowań na
zwiększenie ilości
zakażeń.

1. Omówienie zagadnień
dotyczących HIV i AIDS –
epidemiologia.
2. Zapoznanie z ryzykiem
zakażenia wirusem.
3. Przedstawienie cyklu
życiowego wirusa.
4. Zapoznanie z objawami
zakażenia, rozwój choroby
AIDS.
5. Omówienie zapobiegania
zakażeniom.
6. Wskazanie miejsc, w
których można wykonać
badania na obecność wirusa
HIV bądź AIDS oraz uzyskać
pomoc.

Podmioty realizujące
program i zobowiązane
do realizacji programu.
1. Nauczyciel
wychowania do życia w
rodzinie, wychowawcy
oraz pielęgniarka
szkolna.

Termin realizacji 2007 2011

Wskaźniki

1. Rok szkolny

1. Postawa uczniów
wobec problemu
zarażenia wirusem HIV AIDS
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Cele ogólne

I Ograniczenie
rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV

Cele
Szczegółowe

Zadania

1. Wzrost poziomu wiedzy
1. Informowanie o problematyce
uczniów szkoły nt. HIV/AIDS uzależnień w ramach realizacji
Szkolnego Programu Profilaktyki

2. Zmniejszenie poziomu
zachowań ryzykownych

1. Edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS

Termin realizacji
Podmioty realizujące
2007 - 2011
Program i zobowiązane do
realizacji Programu
W każdym roku
Pedagog szkolny
szkolnym
Wychowawcy klas,
Nauczyciele i Pilęgniarka

Nauczyciel Wychowania
do życia w rodzinie,
Pedagog szkolny,
wychowawcy

W każdym roku
szkolnym

Wskaźniki

Liczba odbiorców

Liczba uczniów
uczestnicząca w
zajęciach
Wychowanie do
życia w rodzinie
Ankietowa ocena
efektywności
programu
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II Zapewnienie
odpowiedniego dostępu
do informacji o HIV/AIDS

2. Poszerzenie współpracy
na rzecz zapobiegania
zakażeniom HIV

1. Organizowanie obchodów
Światowego dnia walki z AIDS

Wyznaczeni nauczyciele,
Wychowawcy klas

W każdym roku
szkolnym

Liczba odbiorców
Ankietowa ocena
efektywności
programu

1. Poszerzenie informacji
dostosowanej do potrzeb
indywidualnego odbiorcy

2. Rozbudowa systemu informacji
wykorzystującego:
Ø Stronę internetową szkoły
Ø Adres e-mail pedagoga szkolnego
Ø Gabloty szkolne

Pedagog, wychowawcy

Cały rok szkolny

Statystyki odwiedzin
strony internetowej
Ilość przesłanych
informacji
Wyniki ankiet
analizujących dostęp
do informacji i jej
jakości
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Cele ogólne

Cele
Szczegółowe

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane do
realizacji Programu

1.Profilaktyka
zakażeń HIV.

1.Młodzież będzie umiała
rozróżnić pojęcia HIV i
AIDS.
2. Będzie znała drogi
zarażenia wirusem HIV.
3.Będzie potrafiła
świadomie podejmować
decyzje, które pozwolą
uniknąć zarażenia.
4. Poznają czynniki
zwiększające ryzyko
zarażenia się wirusem HIV
5..Będą potrafili rozróżnić
fakty i mity związane z
zakażeniem wirusem HIV i
chorobą AIDS.
6. Będą znali telefony i
placówki medyczne w
których można zdobyć
więcej informacji, a także
przeprowadzić badania
(test).

1. Realizacja zagadnień
dotyczących problematyki
zarażenia wirusem HIV i zwalczania
AIDS.
2. Wykorzystanie materiałów w
postaci:
- filmu
- ulotek informacyjnych

Problematyka zawarta w
szkolnym Programie
Profilaktyki promującym
zdrowy styl życia. Program
realizowany jest przez
wychowawców klas na
godzinach z wychowawcą, a
także na lekcjach biologii.

Termin realizacji
2007 - 2011

Rok szkolny
2006/2007 i
2007/2008.

Wskaźniki

Przeprowadzenie ankiety
wśród młodzieży i ewaluacja.
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ZMNIEJSZENIE POZIOMU ZACHOWAŃ
RYZYKOWNYCH W GRUPACH DOCELOWYCH

Cele ogólne

Cele szczegółowe

I.
Podniesienie poziomu
wiedzy i zmiana postaw
dotyczących ryzykownych
zachowań w grupach
docelowych

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Termin
realizacji
2007-2011

12

Wskaźniki

1.
Szkolny Program Profilaktyki

Formy realizacji programu w szkołach:
- pogadanki, wykłady

Pedagog szkolny
wychowawcy klas,
pielegniarka szkolna,
doradca zawodowy psycholog

X-XII 2007
I-XII 2008

- apele

Liczba uczniów
posiadających wiedzę
teoretyczna o
mechanizmach i
nastepstwach
zachowań
ryzykownych

- projekcje filmów edukacyjnych
- publikacje, ulotki, plansze
- zajęcia pedagogiczne
- przedstawienia teatralne
2.
Przekazywanie informacji na temat przyczyn i
skutków zachowań ryzykownych na spotkaniach z
rodzicami – pogadanki, konsultacje z pedagogiem
szkolnym

Pedagog szkolny,
wychowawcy klas

Rok szkolny
2006 - 2007
Rok szkolny
2007 - 2008

Liczba rodziców
biorących udział w
pogadankach
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

II.
Zwiększenie i stałe
podwyższanie jakości
bazy szkoleniowoedukacyjnej

Zadania

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Termin
realizacji
2007-2011

Dyrektorzy szkół,
pielęgniarki szkolne,
nauczyciele, pedagodzy
Niepubliczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej

X-XII 2007
I-XII 2008

12

Wskaźniki

1.
Wydawanie i dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych, dostosowanych do
potrzeb edukacyjnych Programu Krajowego,
z wykorzystaniem istniejących standardów
międzynarodowych w tej dziedzinie

)
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

Profilaktyka zakażeń HIV. Zapoznanie z
historią rozwoju
Kształtowanie postawy
choroby.
zrozumienia wobec ludzi
zakażonych wirusem HIV Wpływ wirusa HIV
i chorych na AIDS
na układ
odpornościowy
człowieka
Wpływ rewolucji
seksualnej i
ryzykownych
zachowań na
zwiększenie ilości
zakażeń

Zadania

Podmioty realizujące
program i
zobowiązane do
realizacji programu

Omówienie zagadnień dotyczących HIV i 1.Pedagog Szkolny
2. Wychowawca
AIDS- epidemiologia
Zapoznanie z ryzykiem zakażenia
wirusem
Przedstawienie cyklu życiowego wirusa
Zapoznanie z objawami zakażenia,
rozwój choroby AIDS

Termin realizacji
2007 rok

Wskaźniki

Cały rok 2007

Właściwa postawa
uczniów wobec problemu
zarażenia wirusem HIV –
AIDS
Dojrzałe i odpowiedzialne
podejście do tematu HIV i
AIDS oraz osób
cierpiących na tą chorobę

Omówienie zapobiegania zakażeniom
Wskazanie miejsc w których można
wykonać badania na obecność wirusa
oraz uzyskać pomoc
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Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Promowanie zdrowego
stylu życia

Zwiększenie świadomości
uczniów na temat wczesnej
inicjacji seksualnej i idących
za tym konsekwencjami
(wczesna ciąża, Aids, Hiv)

Zaznajomienie uczniów z
konsekwencjami
wynikającymi z wczesnej
inicjacji seksualnej
- wskazanie sposobów i
metod bezpiecznego
współżycia
- kształtowanie dorosłej i
odpowiedzialnej postawy

Zapobieganie i
profilaktyka
pierwszorzędowa

Uświadomienie i
przekazanie wiedzy na
temat: „Co musisz wiedzieć
o HIV i AIDS bez względu
na to gdzie mieszkasz i
pracujesz” .

Podmioty realizujące
program i zobowiązane
do realizacji programu

1.
2.
3.
4.
5.

Termin
Wskaźniki
realizacji 2007
rok

Pedagog szkolny Rok 2007/2008
Wychowawcy
Pielęgniarka
Nauczyciel PO
Nauczyciel
Biologii

1.Pielęgniarka
2.Pedagog szkolny
Warsztaty na temat: Fakty i 3.Nauczyciel PO
4.Nauczyciel Biologii
fikcja, HIV, AIDS a
narkotyki.
HIV,AIDS a przekuwanie
uszu oraz innych części
ciała. Co musisz wiedzieć
o HIV i AIDS w twoim
Miejscu pracy.
Podróżowanie za granicę. 1.Psycholog z Ośrodka
Psychologicznopedagogicznego
Udział w szkoleniu
„Razem” w Gdyni
organizowanym przez
stowarzyszenie „Razem”
1.Pedagog szkolny
pt. Nie płacz Ewka.
2.Nauczyciel PO

Pogadanki, dyskusje,
rozmowy indywidualne.
Realizacja lekcji wg
programu wychowania
do życia w rodzinie
„Dorastanie w miłości”.
Poradnictwo „Z
antykoncepcją na Ty”
Zapoznanie z różnymi
metodami antykoncepcji
(prezentacja filmu
„Metody antykoncepcji w
Polsce”).

Rok
2007/2008

Październik
2007
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3.Nauczyciel Biologii
Projekcja filmów z cyklu
„Lekcje przestrogi” oraz
filmów fabularnych
aktualnie poruszających
dany problem jak np.
„Filadelphia”

Zmniejszenie poziomu
zachowań ryzykownychunikanie czynników
ryzyka przez młodzież

Podniesienie poziomu
wiedzy i zmiana postawy
dotyczącej ryzykownych
zachowań wśród młodzieży
szkolnej

Realizacja programu
profilaktycznego i
wychowawczego szkoły
oraz udział w formach
scenicznych o tematyce
HIV i AIDS

Rok
2007/2008
Aktorzy z teatru
„Impresja”(spektakl
„Dobre Wybory”)
Pedagog szkolny
Nauczyciele Biologii i
PO oraz młodzież
szkolna

12 Luty 2008
Cały rok 2007

Warsztaty szkolne,
wykłady, pogadanki,
spotkania z uczniami,
zebrania rodziców,
rozdawanie ulotek
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OBSZAR TEMATYCZNY: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W SFERZE PSYCHOSPOŁECZNEJ OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS, ICH RODZIN I
BLISKICH (profilaktyka drugorzędowa)

GRUPY DOCELOWE:
A. Bezpośrednia - osoby żyjące z HIV/AIDS, ich rodziny i bliscy, w tym:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Kobiety żyjące z HIV;
Rodziny z dziećmi;
Pary o różnym statusie serologicznym13;
Osoby stosujące środki psychoaktywne;
Mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami;
Osoby niepełnoletnie żyjące z HIV/AIDS;
Osoby z zaburzeniami psychicznymi;
Osoby pozbawione wolności;
Osoby o nieuregulowanej sytuacji socjalno-prawnej (osoby nieubezpieczone, bezdomni, migranci).

B. Pośrednia - środowiska zawodowe, opiniotwórcze i wspierające, w tym:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Pracownicy służby zdrowia;
Pracownicy socjalni;
Członkowie organizacji pozarządowych;
Organizacje pracodawców;
Pracownicy massmediów;
Służby mundurowe;
Pracownicy administracji rządowej i samorządowej;
Pracownicy oświaty;
Kościoły i związki wyznaniowe;
Ogół społeczeństwa.

13

status serologiczny – obecność w organizmie wykrywalnych przeciwciał przeciwko określonemu drobnoustrojowi, będąca efektem zakażenia tym drobnoustrojem, lub nieobecność takich
przeciwciał. Stan serologiczny określa się jako seropozytywny (HIV+) – zakażony lub seronegatywny (HIV-) – niezakażony.
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OKRĘGOWA SŁUŻBA WIĘZIENNA W GDAŃSKU

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Poprawa jakości życia w
sferze psychospołecznej
osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich

Poprawa jakości życia
osób żyjących
HIV/AIDS

Zadania

1.Kształtowanie postaw
samoakceptacji oraz
akceptacji w środowisku
2.Działania na rzecz
podniesienia poziomu wiedzy
w zakresie swoich praw i
obowiązków, ułatwienie
dostępu do usług w tym
zakresie
3. Wsparcie psychiczne
osadzonych
seropozytywnych

Podmioty realizujące
program i zobowiązane
do realizacji programu.
Ministerstwo
Sprawiedliwości
Krajowe Centrum ds.
AIDS

Termin realizacji 2007 2011

Wskaźniki

Liczba interwencji 12
Liczba podmiotów
realizujących zadanie 4

Państwowa Inspekcja
Sanitarna
Pracownicy Więziennej
Służby Zdrowia i Działów
Penitencjarnych
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Cele ogólne

Cele
Szczegółowe

Zadania

Poprawa jakości życia w
sferze psychospołecznej
osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich

Poprawa jakości
Życia i
Funkcjonowania
Osób zakażonych
HIV/chorych na
AIDS, ich rodzin i
Bliskich.

Kontynuacja i poszerzenie oferty
Programowej dla osób zakażonych HIV
W zakresie kształtowania postaw
Samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji
W środowisku osób najbliższych.

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane
do realizacji Programu

Termin
realizacji
2007

Fundacja Pomorski
Dom Nadziei

2007

Wskaźniki

1. Liczba programów 1
2. Liczba odbiorców 40
3. Liczba jednostek
uczestniczących w
realizacji zadania 1
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OBSZAR TEMATYCZNY: ZAPEWNIENIE SZEROKIEGO DOSTĘPU DO DIAGNOSTYKI ORAZ LECZENIA ARV (profilaktyka trzeciorzędowa)

GRUPY DOCELOWE:
A. Bezpośrednie:

§
§
§
§
§
§
§

Osoby żyjące z HIV/AIDS;
Osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące środki psychoaktywne;
Osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione wolności;
Kobiety w ciąży z dodatnim statusem serologicznym;
Dzieci urodzone przez matki żyjące z HIV;
Dzieci żyjące z HIV/AIDS;
Osoby po ekspozycji na zakażenie HIV14 (ekspozycje zawodowe i pozazawodowe – w tym wypadkowe).

B. Pośrednie (wspierające):

§
§
§
§

Pracownicy służby zdrowia;
Służby mundurowe;
Służby ratunkowe;
Pracownicy całodobowych placówek dla dzieci i młodzieży.

14

ekspozycja na zakażenie HIV – okoliczności, w których zaistniało znaczne ryzyko zakażenia wirusem HIV, zarówno podczas wykonywania rutynowych działań związanych z określonym
zawodem (ekspozycja zawodowa), jak i podczas czynności niezawodowych (ekspozycja pozazawodowa).
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Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – w Pomorskim Centrum
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
Cele ogólne

POPRAWA JAKOŚCI I
DOSTĘPU DO
DIAGNOSTYKI I
OPIEKI MEDYCZNEJ
NAD LUDŹMI
ŻYJĄCYMI Z
HIV/AIDS ORAZ
OSOBAMI
NARAŻONYMI NA
ZAKAŻENIE HIV

Cele
Szczegółowe

I. Poprawa
istniejącego systemu
opieki medycznej nad
osobami żyjącymi z
HIV/AIDS.

Zadania

1. Zapewnienie
osobom
zakażonym HIV dostępu do
leczenia antyretrowirusowego
(ARV)
zgodnie
z
międzynarodowymi
standardami terapii - Program
polityki
zdrowotnej
Ministerstwa
Zdrowia
pt.
„Leczenie antyretrowirusowe
osób żyjących z wirusem HIV
w Polsce”
2. Aktualizacja
standardów
terapii
3. Leczenie
infekcji
oportunistycznych,
nowotworów,
współzakażeń
HCV i HBV
4. Zapewnienie specjalistycznej
diagnostyki monitorującej
5. Dostęp do opieki paliatywnej
osób z AIDS

Podmioty realizujące
Program i zobowiązane do
realizacji Programu
Przychodnia Schorzeń
Retrowirusowych i
Niedoborów
Immunologicznych
Pomorskiego Centrum
Chorób Zakaźnych I
Gruźlicy w Gdańsk
(pcchzig)
Klinika Chorób Zakaźnych
Gdańsk
Narodowy Fundusz
Zdrowia
Krajowe Centrum ds. AIDS
Centralne laboratorium
Kliniczne ACML

Termin
realizacji
2007 - 2008

2007

Wskaźniki

1. Liczba osób
objętych
leczeniem196
2. Środki finansowe
przeznaczone na
leczenie.
8,628,201,22PLN
3. Liczba
wykonanych badań
diagnostycznych
1513
4. Liczba placówek
udzielających
opieki paliatywnej
dla chorych na
AIDS - 2

Laboratorium Mikrobiologii
Klinicznej
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POPRAWA JAKOŚCI I
DOSTĘPU DO
DIAGNOSTYKI I
OPIEKI MEDYCZNEJ
NAD LUDŹMI
ŻYJĄCYMI Z
HIV/AIDS ORAZ
OSOBAMI
NARAŻONYMI NA
ZAKAŻENIE HIV

6. Wdrożenie standardów opieki
medycznej
nad
osobami
żyjącymi z HIV/AIDS w
zakresie wprowadzenia do
terapii nowych leków ARV i
specjalistycznej
diagnostyki
zgodnie z postępem wiedzy
medycznej
7. Prowadzenie komputerowego
systemu
monitoringu
dotyczącego
podstawowych
danych
epidemiologicznych
populacji osób leczonych ARV
i gospodarowania lekami
8. Wdrożenie
szkoleń
na
zasadach
szkolenia
podyplomowego
lekarzy
stażystów
w
zakresie
problematyki HIV/AIDS

Przychodnia Schorzeń
Retrowirusowych i
Nabytych Niedoborów
Immunologicznych
PCChZiG
Klinika Chorób Zakaźnych
AMG
Krajowe Centrum ds. AIDS

2007

1. Liczba pacjentów
korzystających z
opieki 350
2. Liczba pacjentów
objęta systemem
monitoringu
danych
epidemiologicznyc
h oraz
gospodarowania
lekami 196
3. Liczba
przeszkolonych
lekarzy stażystów
305
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II. Usprawnienie
systemu opieki nad
osobami, które uległy
ekspozycji na
zakażenie HIV

I. Usprawnienie opieki
nad kobietami w wieku
prokreacyjnym i w
ciąży, a w
szczególności
żyjącymi z HIV.

1. Postępowanie poekspozycyjne
według
ujednoliconej
procedury,
zapewnienie
dostępu do specjalistycznej
opieki medycznej, diagnostyki i
leków ARV w przypadku
ekspozycji na zakażenie HIV.
2. Zapewnienie
poradnictwa
przez cały okres trwania
procedury poekspozycyjnej
3. Stworzenie
bazy
danych
dotyczącej
przypadków
ekspozycji
1. Zapewnienie specjalistycznej
opieki
ginekologicznej
kobietom żyjącym z HIV/AIDS.
2. Zapewnienie
kobiecie
ciężarnej żyjącej z HIV/AIDS
specjalistycznej
opieki
podczas ciąży, porodu i
połogu.

Przychodnia Schorzeń
Retrowirusowych i
Nabytych Niedoborów
Immunologicznych
PCChZiG
Klinika Chorób Zakaźnych
AMG

2007

Krajowe Centrum ds. AIDS

Przychodnia Schorzeń
Retrowirusowych i
Nabytych Niedoborów
Immunologicznych
PCChZiG

1. Liczba
zarejestrowanych
ekspozycji 271
2. Liczba przypadków
ekspozycji na
zakażenie HIV 8
3. Liczba osób
poddanych
farmakoterapii
profilaktycznej 43

2007
1. Liczba kobiet
otrzymujących
specjalistyczna
opiekę 72

Klinika Chorób Zakaźnych
AMG
Instytut Położnictwa i
Ginekologii AMG

OGRANICZENIE
ZAKAŻEŃ HIV
WŚRÓD DZIECI

II. Usprawnienie
systemu opieki nad
dziećmi żyjącymi z
HIV/AIDS, w tym
szczególnie
urodzonymi przez
matki żyjące z HIV.

1. Zapewnienie specjalistycznej opieki
dzieciom urodzonym przez matki
żyjące z HIV w szczególności m.in.
Poprzez:
a) Diagnostykę w kierunku
zakażenia HIV;
b) Realizację zmodyfikowanego
kalendarza szczepień.

Krajowe Centrum ds. AIDS
Przychodnia Schorzeń
Retrowirusowych i
Nabytych Niedoborów
Immunologicznych
PCChZiG
Klinika Chorób Zakaźnych
AMG
Instytut Położnictwa i
Ginekologii AMG

2007
1. Odsetek zakażeń
wśród dzieci 8,3%
/W obserwacji 36ro
dzieci, zakażonych 3je/

Krajowe Centrum ds. AIDS

133

POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W GDAŃSKU
Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Podmioty realizujące
program i zobowiązane
do realizacji programu.

Termin realizacji 2007 2008

Wskaźniki
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Poprawa jakości i
dostępu do diagnostyki
i opieki medycznej nad
ludźmi żyjącymi z
HIV/AIDS oraz
osobami narażonymi
na zakażenie HIV

Poprawa istniejącego
systemu opieki
medycznej nad
osobami żyjącymi z
HIV/AIDS.

1. Szkolenie dla
pracowników
służby więziennej
województwa
pomorskiego pt.
„Problemy w
diagnozowaniu i
leczeniu osób
osadzonych z
HIV/AIDS”
2. Działania
związane z
realizacja
Krajowego
Programu
Zapobiegania
Zakażenią HIV,
Opieki nad
Żyjącymi z HIV
chorymi na AIDS

Pomorskie Centrum
Zdrowia Publicznego w
Gdańsku

2007

Liczba odbiorców 42
Wyniki ankiet
ewaluacyjnych

Okręgowy Inspektorat
Służby Więziennej w
Gdańsku

Współpraca z U. Miasta
w Gdańsku i
współuczestnictwo przy
opracowaniu celów
szczegółowych Strategii
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych do roku
2015( tematyka
HIV/AIDS)
Współpraca z
U.Marszałkowskim woj.,
Pomorskiego ,Woj.
Stacją Sanitarno –
Epidemilogiczna ,NFZ
,Pomorskim Kuratorem
Oświaty oraz
org.pozarządowymi.

Liczba szkoleń 3

2007

Uchwała prze Zarząd
Woj.Pomorskiego
Programu AIDS i
Zapobieganie
Zakażenia HIV na lata
2007-2011
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Harmonogram

realizacji

Krajowego

Programu

Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2007 – 2008 w województwie pomorskim.
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URZĄD WOJEWÓDZKI ZACHODNIOPOMORSKI

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS
I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007
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