Data wygenerowania: 2008-11-02

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS
I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

36 529,00

36 529,00

348 697,00

348 697,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.75

Dokształcanie i doskonalenie

ogół społeczeństwa: 108520/101488

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

edukatorów w terenie: szkolenia

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

odbiorców- 101488, liczba szkoleń- 342, liczba osób

dla realizatorów programów

pracownicy służby zdrowia: 0/0

przeprowadzających szkolenia - ok. 600 pracowników

edukacyjnych (nauczycieli,

pracownicy oświaty: 0/0

pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej

pedagogów, pielęgniarek

pracownicy socjalni: 0/0

Inspekcji Sanitarnej,

środowiska nauczania i

pracownicy administracji rządowej i

wychowania), szkolenia dla

samorządowej: 0/0

pracowników Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, szkolenia
pracowników socjalnych,
szkolenia fryzjerów/
kosmetycznek, szkolenia dla
pracowników biur podrózy,
szkolenia dla liderów
młodzieżowych,
OT1.CO1.CS1.Z1.76

olimpiady i konkursy wiedzy dla

pracownicy massmediów: 0/0

Ocena efektywności podejmowanych działań: 376

uczniów gimnazjów i szkół

ogół społeczeństwa: 627919/627878

olimpiad i konkursów dla 104928 osób, 153 imprezy w

Inspekcja Sanitarna:

ponadgimnazjalnych, konkurs na

młodzież ucząca się i studiująca:

środowiskach lokalnych dla 58888 osób, 604 projekcji

0,00

prezentację multimedialną,

108645/104928

filmów i spotów dla 524213 osób, 3 akcje letnie dla 2556

konkurs na tekst i wykonanie

kobiety w wieku prokreacyjnym,

osób, 18 happeningów dla 6607 osób, 84 spektakle dla

piosenki pt. "MAT - wygrywa

kobiety ciężarne i planujące ciążę: 0/0 35614 osób,

Miłość Akceptacja Tolerancja",

pracownicy służby zdrowia: 0/0

imprezy oświatowo-zdrowotne,

pracownicy oświaty: 0/0

happeningi, spektakle teatralne,

pracownicy administracji rządowej i

projekcje filmów, akcje letnie,

samorządowej: 0/0

bezpieczne wakacje,

członkowie organizacji

współorganizowanie konferencji

pozarządowych: 0/0

prasowych oraz naukowych
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inne: 0,00

Wojewoda: 0,00
Urząd Marszałkowski:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z2.17

Realizacja kampanii medialnej:

ogół społeczeństwa: 0/0

sponsorzy i partnerzy: Polskie Towarzystwo Oświaty

konferencje prasowe dla

pracownicy massmediów: 0/0

Zdrowotnej

przedstawicieli środków

członkowie organizacji

działania wspomagające kampanię: 74 koferencje

masowego przekazu,

pozarządowych: 0/0

prasowe/ 2247 uczestników, promowanie testowania w

administracji publicznej i

środowiska opiniotwórcze: 0/0

kierunku HIV/ AIDS - 4515 testów - 2007 rok, 577

organizacji pozarządowych,

informacji prasowych,

obchody Światowego Dnia AIDS -

elementy kampanii (gadżety): dystrybucja materiałów

1 grudnia, artukuły prasowe,

przekazanych przez KC ds. AIDS

99 847,00

99 847,00

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:
0,00
Wojewoda: 0,00
Urząd Marszałkowski:
0,00

wywiady, audycje radiowe, emisja
spotów edukacyjnych
OT1.CO1.CS2.Z3.02

Konferencja naukowo

inne: 150/150

Liczba programów edukacyjnych: 1 program edukacyjny

Działania

ogół społeczeństwa: 270529/267111

Liczba programów edukacyjnych: 663 pogadanek dla

informacyjno-edukacyjne

młodzież ucząca się i studiująca:

28624 odbiorców, 749 prelekcji dla 41854 odbiorców,

skierowane do wybranych grup

193108/121575

1040 porady metodyczne dla 1074 osób, 481 narad dla

docelowych (pogadanki, wykłady,

kobiety w wieku prokreacyjnym,

1833 osób, 343 ekspozycje wizualne dla 136051 osób,

poradnictwo, prelekcje,

kobiety ciężarne i planujące ciążę: 0/0 159 punktów informacyjnych dla 54254, 130 instruktaży

instruktaże): edukacja dzieci

osoby pozbawione wolności: 0/0

przedszkolnych, ich rodziców i

inne: 0/0

150 000,00

15 000,00

0,00

0,00

szkoleniowa dla pracowników
medycznych i niemedycznych
zajmujących się praca z osobami
zakażonymi, VISTULA 2007
OT1.CO1.CS2.Z3.10

dla 973 osób, 47 wykładów.

opiekunów, edukacja młodzieży w
schroniskach dla nieletnich,
uczniów szkół, szkolenia dla
osadzonych w zakładach
penitencjarnych, poradnictow dla
kobiet w ciąży.
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inne: 135 000,00

OT1.CO1.CS4.Z2.17

plakaty, ulotki, naklejki,

ogół społeczeństwa: 288563/288563

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

500 073,00

prezerwatywy, plansze ekspozycji
zawodowej, tablice informacyjne,
zakładki, reklamówki, kalendarze,
podkładki, książki tematyczne,
kolorowanki dla dzieci, książki pt.
"Najważniejsze pytania o HIV/
AIDS"
OT1.CO2.CS2.Z1.48

Działalność Punktów

inne: 0/4515

Liczba PKD: 8.00

Konsultacyjno-Diagnostycznych

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

Liczba wykonanych testów: 4515.00

przy WSSE - promowanie

osoby używające substancje

testowania w kierunku HIV/ AIDS

psychoaktywne, szczególnie

oraz wykonywanie testów

przyjmowane drogą iniekcyjną: 0/0

WSSE/ liczba wykonanych

osoby świadczące usługi seksualne

testów: Szczecin 1008 , Rzeszów

oraz korzystające z tych usług: 0/0

559, Gorzów Wlkp. 280, Katowice
110, Gdańsk 330, Opole 700,
Olsztyn 808, Kraków 720
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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS
I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

490 000,00

490 000,00

50 000,00

50 000,00

Razem:

540 000,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS2.Z1.11

Realizacja Krajowego Programu

osoby używające substancje

Liczba osób stosujących środki psychoaktywne w

Przeciwdziałania Narkomanii

psychoaktywne, szczególnie

iniekcjach: 2700

2006-1010. Obszar 2 "Leczenie,

przyjmowane drogą iniekcyjną: 0/2700

rehabilitacja, ograniczanie szkód
zdrowotnych i reintegracja
społeczna". Kierunek 2 "Poprawa
dostępności świadczeń"
Działanie 2.2. "Rozwój
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
w zakresie leczenia i rehabilitacji
uzależnienia od narkotyków lub
szkodliwego ich używania oraz
programów ograniczania szkód
zdrowotnych"
OT1.CO1.CS2.Z2.16

Realizacja Krajowego Programu

pracownicy służby zdrowia: 0/10

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

Przeciwdziałania Narkomanii

członkowie organizacji

edukacyjnych: 3

2006-2010. Obszar 2 "Leczenie,

pozarządowych: 0/50

rehabilitacja, ograniczanie szkód
zdrowotnych i reintegracja
społeczna" Kierunek 2 "Poprawa
dostępności świadczeń"
Działanie 2.4 "Zwiększenie liczby
programów leczenia
substytucyjnego oraz liczby
świadczonych usług w sposób
zapewniający dostępność do nich
co najmniej 20% uzależnionych
od opiatów"
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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS
I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

248 130,00

123 370,06

inne: 121 990,00

7 190,00

2 700,00

inne: 4 490,00

2 871,00

1 335,40

inne: 1 471,00

4 840,00

3 100,00

inne: 1 740,00

18 060,00

11 927,00

inne: 6 120,00

12 320,00

8 600,00

inne: 3 720,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie dla pracowników
ds. Programów.01

pracownicy służby zdrowia: 350/322

Inspekcji Sanitarnej

Ocena efektywności podejmowanych działań: uczestnicy
ocenili szkolenie jako bardzo użyteczne w ich dalszej
pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Z ich strony była
prośba o dalsze etapy szkolenia.

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie dla Pracowników

członkowie organizacji

Ocena efektywności podejmowanych działań:

ds. Programów.02

pozarządowych: 60/25

Frekwencja była mniejsza niż przewidywano ze względu

Wojewódzkiego Ośrodka
Leczenia Uzależnień i

na termin szkoleń - poza godzinami pracy.

Współuzależnień w Toruniu
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie Studentów Wydziału

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań:

ds. Programów.03

40/69

Zaproponowany program szkolenia i jego forma spotkały

Ratownictwa Medycznego
Studium Zawodowego w

się z zainteresowaniem studentów Medycznego Studium

Gorzowie Wielkopolskim

Zawodowego oraz dyrekcji i nauczycieli szkoły.

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Bezpieczeństwo Służb
ds. Programów.04

służby mundurowe: 30/25

interwencyjnych w dobie AIDS

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ankieta
wskazuje, że wybór tematów był trafny, uzyskanie nowej
wiedzy i umiejętności deklarowało 84% pytanych,
przydatność w wykonywanej pracy oraz w dalszej
karierze zawodowej deklarowało 88 % ankietowanych.

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Młodzież a AIDS - Konkurs na

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań: do

ds. Programów.05

150/437

konkursu zgłosiło się 167 szkół reprezentujących

plakat dla młodzieży

wszystkie powiaty województwa łódzkiego. Zasięg
konkursu był większy niż oczekiwano. Ogólem wzięło
udział około 12 000 uczniów. Do etapu wojewódzkiego
zgłoszono 63 plakaty.
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie dla osób uzależnionych osoby używające substancje

Ocena efektywności podejmowanych działań: 74% osób

ds. Programów.06

przebywających w ośrodkach

psychoaktywne, szczególnie

po raz pierwszy brało udział w szkoleniu na temat

stacjonarnych

przyjmowane drogą iniekcyjną:

HIV/AIDS; 71 % szkolonych oceniło bardzo dobrze

180/102

sposób prowadzenia zajęć; 50% oceniło wykłady jako
najcenniejszą część szkolenia
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OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Aktywizacja młodzieży
ds. Programów.07

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Do

gimnazjalnej - konkurs literacki na 3000/334

konkursu przystąpiły 124 szkoły i wpłynęły 334 prace z

opowiadanie pt. "AIDS - wczoraj,

27 powiatów województwa mazowieckiego; edukowano

dziś i jutro"

9 680,00

34 330,00

25 000,00

inne: 9 330,00

57 710,00

46 513,66

inne: 5 430,00

24 300,00

14 000,00

inne: 10 300,00

4 300,00

3 400,00

inne: 900,00

2 100,00

1 500,00

inne: 600,00

6 887,00

2 096,00

inne: 4 788,00

89 600,00

4 320,00

inne: 85 280,00

około 10.000 uczniów

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Organizacja szkoleń z zakresu

członkowie organizacji

Ocena efektywności podejmowanych działań: uczestnicy

ds. Programów.08

pozarządowych: 90/90

wskazywali na wysoki poziom prowadzonych zajęć.

HIV/AIDS dla instruktorów PCK

9 680,00

Jedynym problemem była zbyt mała ilość ekspertów,
którzy mogli prowadzić zajęcia z zakresu \\
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie podwyższające
ds. Programów.09

służby mundurowe: 90/69

kwalifikacje służb interwencyjnych

Ocena efektywności podejmowanych działań: Szkolenie
kończyło się egzaminem w fomie testu, do którego
przystąpiło 67 osób, a pozytywne wyniki otrzymało 27
osób.

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Ewaluacja programów profilaktyki

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań: W wyniku

ds. Programów.10

HIV/AIDS skierowanych do

550/2114

realizacji zadania zmodyfikowano program

młodzieży

pracownicy oświaty: 0/127

profilaktyczny Żyję bez ryzyka, tak aby podnieść jego

inne: 0/450

skuteczność.

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań:

ds. Programów.11

18660/1811

wojewódzka olimpiada adresowana była do uczniów
klas I i II szkół gimnazjalnych powiatu białostockiego,
łomżyńskiego i suwalskiego. Udział w przedsięwzięciu
wzięły 24 placówki, co stanowi 50 % wszystkich szkół
gimnazjalnych w/w powiatów

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie Ratowników
ds. Programów.12

służby ratunkowe: 120/133

Ocena efektywności podejmowanych działań: nie

Medycznych i Sanitariuszy

prowadzono ewaluacji ze względu na brak środków

Pogotowia Ratunkowego

finansowych

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie służb interwencyjnych

służby mundurowe: 50/20

Ocena efektywności podejmowanych działań:

ds. Programów.13

służby ratunkowe: 50/27

przeszkolono 25% pracowników służb interwencyjnych

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział VIII Ponadregionalna Edycja

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań: ankieta

ds. Programów.14

70/70

ewaluacyjna wskazuje na wysoki poziom zadowolenia

powiatu kłobuckiego
Powiatowej Młodzieżowej Szkoły
Liderów Młodzieżowych

uczestników oraz na potrzebę kontynuacji zadania

Programów Profilaktycznych w
Mikołowie
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OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie podwyższające
ds. Programów.15

służby mundurowe: 125/94

Ocena efektywności podejmowanych działań: 73,77 %

kwalifikacje służb

ankietowanych nie brało wcześniej udziału w szkoleniu o

interwencyjnych. Cykl szkoleń

tematyce HIV/AIDS; szkolenie to w 93,44% poszerzyło

warsztatowych pt. "Medyczne i

wiedzę ankietowanych; źródłem największej korzyści

psychospołeczne aspekty

były informacje o postępowaniu poekspozycyjnym

9 945,00

4 100,00

inne: 5 848,00

25 570,00

7 180,00

inne: 18 390,00

17 750,00

6 750,00

inne: 11 000,00

14 890,00

3 240,00

inne: 11 650,00

7 989,50

4 300,00

inne: 3 689,00

23 209,00

2 412,00

inne: 20 797,00

21 135,00

14 050,36

inne: 3 935,00

HIV/AIDS - bezpiecznie w życiu i
w pracy"
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Żyję bez ryzyka - wojewódzki
ds. Programów.16

Ocena efektywności podejmowanych działań: na 36
powiatów województwa śląskiego, szkoleniami objęto

kategorii prezentacja

nauczycieli 6 powiatów w rezultacie czego wpłynęło 127

multimedialna

prac konkursowych (prezentacji multimedialnych)

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Konkurs dla młodzieży klas I i II
ds. Programów.17

pracownicy oświaty: 200/151

konkurs wiedzy o AIDS w

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań: do

szkół gimnazjalnych województwa 0/4235

konkursu przystąpiło 4235 uczniów z 132 gimnazjów , co

wielkopolskiego "Ja już wiem -

stanowi 21 % ogólu szkół gimnazjalnych; do etapu

zapytaj mnie, dlaczego

wojewódzkiego przesłano 31 prac konkursowych

powinnaś/powinieneś posiadać
wiedzę na temat HIV/AIDS."
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział 14 luty Walentynki "Tylko mnie

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań: akcja

ds. Programów.18

5000/2000

została skierowana do studentów 4 państwowych

kochaj"

uczelni wyższych w Poznaniu (44 %)
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie Pracowników Straży
ds. Programów.19

służby mundurowe: 60/60

Ocena efektywności podejmowanych działań: edukacją

Miejskiej i Strażaków Państwowej

objęto 49% pracowników Komendy Miejskiej

Straży Pożarnej w Lesznie

Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie; 100 % Straży
Miejskiej; 13% Komendy Miejskiej Policji

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Impreza pt. : "Podejmuj decyzję

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań: poziom

ds. Programów.20

1777/2923

wiedzy uczniów po przeprowadzonych działaniach

świadom HIV/AIDS - olimpiada
wiedzy zakończona quizem

wynikających z realizacji projektu zwiększył się istotnie

telewizyjnym i nagłośnieniem w
mediach"
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie pracowników Punktów
ds. Programów.21

Konsultacyjno-Diagnostycznych

inne: 45/41

Ocena efektywności podejmowanych działań: w
szkoleniu wzięło udział 41 pracowników Punktów
Konsultacyjno - Diagnostycznych. W ankiecie
ewaluacyjnej uczestnicy ocenili szkolenie bardzo
wysoko.
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OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenia dla pracowników
ds. Promocji

medycznych w tym lekarzy

Zdrowia.22

ginekologów w zakresie

pracownicy służby zdrowia: 330/372

100 000,00

0,00

pracownicy oświaty: 180/194

50 000,00

48 060,00

pracownicy służby zdrowia: 0/0

60 000,00

53 911,80

pracownicy służby zdrowia: 0/0

2 854,80

2 854,80

podstawowej wiedzy na temat HIV
i AIDS i prowadzenia poradnictwa
przed i po wykonaniu testu
wykonaniu testu w kierunku HIV
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenia dla nauczycieli,
ds. Promocji

katechetów i instruktorów w

Zdrowia.22

zakresie HIV i AIDS etap 2

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Portal internetowy
ds. Promocji

http://www.hiv-aids.edu.pl

Zdrowia.23
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Hosting portalu internetowego
ds. Promocji

htpp://www.hiv-aids.edu.pl

Zdrowia.24
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Badanie efektywności
ds. Promocji

multimedialnej kampanii w

Zdrowia.25

zakresie HIV/AIDS

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Ocena wiedzy i postawa wśród
ds. Promocji

młodzieży na temat zakażenia i

Zdrowia.26

zapobiegania HIV/AIDS

inne: 0/0

Ocena efektywności podejmowanych działań: Raport

40 000,00

39 040,00

inne: 0/0

Ocena efektywności podejmowanych działań: Raport

53 000,00

53 000,00

Ocena efektywności podejmowanych działań: Raport

50 000,00

44 603,00

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Opracowanie koncepcji, projektu i pracownicy administracji rządowej i
ds. Promocji

wykonania systemu

Zdrowia.27

monitorowania harmonogramu

samorządowej: 0/0

realizacji Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV opracowanego na lata
2007-2011 (podstawa Rozp. Rady
Ministrów z dnia 13.09.2005 poz.
1590 w sprawie Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV)
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OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Młodzi sportowcy nie boją się HIV młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań:

ds. Programów.28

przeprowadzono zajęcia warszatowe dla 16 grup

- warsztaty edukacyjne

200/148

3 870,00

2 961,00

inne: 900,00

3 970,00

2 910,00

inne: 1 060,00

8 350,00

4 200,00

inne: 4 150,00

5 086,00

3 200,00

inne: 1 886,00

10 300,00

9 450,00

inne: 850,00

młodzieży (32 godziny)
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Młodzież rozmawia o AIDS -

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań:

ds. Programów.29

200/204

Przeprowadzenie 17 warsztatów edukacyjnych o nazwie

warsztat edukacyjny

Kiedy bać się HIV (34h) wśród 204 osób
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Narażenie na zakażenie wirusem
ds. Programów.30

służby mundurowe: 25/23

Ocena efektywności podejmowanych działań: po raz

HIV wśród pracowników służb

pierwszy w szkoleniu uczestniczyło 42,8 %

interwencyjnych - policjantów.

funkcjonariuszy policji;

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Postaw na zdrowie - HIV nie

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań: W

ds. Programów.31

800/800

programie wzięło udział 800 uczniów, którzy aktywnie

umarł. Nie bądź jego
przyjacielem.

włączali się w dyskusje i chętnie prezentowali swoje
opinie.

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Kampania Informacyjna

mężczyźni uprawiający seks z

Efektywność kampanii: Odbiorcy stron internetowych

ds. Programów.01

skierowana do MSM w woj.

mężczyznami: 6000/3000

bardzo pozytywnie ocenili kampanię w umieszczonych

mazowieckim

środowiska opiniotwórcze: 0/0

pod artykulami postach, uznając ja za bardzo potrzebną
w ich środowisku.
sponsorzy i partnerzy: Nawiązana współpracę z 8
klubami MSM, 4 portalami internetowymi oraz 2 pismami
przeznaczonymi do MSM
elementy kampanii (gadżety): Zgodnie z założeniami
rozdano wszystkie materiały informacyjne i
prezerwatywy, tj. 2500 sztuk ulotek, 200 plakatów,300
naklejek oraz 4400 prezerwatyw
działania wspomagające kampanię: dystrybucja ulotek
informacyjnych i plakatów promocyjnych, rozdawnictwo
prezerwatyw w klubach, opublikowanie artykułu
promującego kampanie na portalach internetowych
skierowanych do MSM, naklejki na drzwiach toalet z
hasłami kampanii, strona internetowa
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OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Koncert z okazji Światowego Dnia ogół społeczeństwa: 37000/30000

sponsorzy i partnerzy: Studenckie radio Sfera, Radio

ds. Programów.02

AIDS połączony z akcją

Gra, Radio PIK; klub studencki Od Nowa w Toruniu

edukacyjno - informacyjną.

elementy kampanii (gadżety): ulotki, dźwiękowe spoty

12 550,00

2 100,00

inne: 10 450,00

1 884,00

1 041,80

inne: 790,00

4 000,00

1 834,88

inne: 2 000,00

4 450,00

3 291,45

inne: 700,00

reklamowe
działania wspomagające kampanię: 3 happeningi na
ulicach Torunia; oplakatowanie 11 akademików w
Toruniu
OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Obchody Światowego Dnia AIDS - ogół społeczeństwa: 0/0

sponsorzy i partnerzy: lokalne media, WSSE w

ds. Programów.03

konferencja prasowa, wywiady

Gorzowie Wielkopolskim, wyższe uczelnie woj.

radiowe i telewizyjne, artykuły

lubuskiego; Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

prasowe oraz punkty informacyjno

\"Słowianka\" w Gorzowie Wielkopolskim

- edukacyjne

działania wspomagające kampanię: konferencja
prasowa; punkt informacyjno-edukacyjny; działania na
terenie szkół wyższych, akademików, kawiarni,
restauracji, pubów i dyskotek na terenie Gorzowa
Wielkopolskiego
elementy kampanii (gadżety): ulotki, plakaty, wizytówki

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział International AIDS Candlelight
ds. Programów.04

ogół społeczeństwa: 0/0

Memorial 2007

sponsorzy i partnerzy: portal organizacji pozarządowych
działania wspomagające kampanię: msza święta w
intencji osób zmarłych na AIDS; wypuszczenie 861
balonów - liczba ta odpowiada ilości osób zmarłych na
AIDS w Polsce do dnia 20.05.2007 roku
elementy kampanii (gadżety): plakaty, balony

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Profilaktyczny tramwaj 2007
ds. Programów.05

ogół społeczeństwa: 400/300

sponsorzy i partnerzy: Zarząd Tramwajów
Warszawskich; firma Abpom
działania wspomagające kampanię: przejazd
tramwajem, gdzie znajdował się punkt
infromacyjno-konsultacyjny
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OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Akcja edukacyjno-profilaktyczna w młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

Efektywność kampanii: ilościowa: 8 000 rozdanych

ds. Programów.06

ulotek, 6 000 rozdanych prezerwatyw, ponad 100

czasie przystanku Woodstock

5 680,00

4 580,00

inne: 1 100,00

78 671,42

78 671,42

390 000,00

390 000,00

4 200,00

2 450,00

inne: 1 750,00

2 500,00

950,00

inne: 1 550,00

3 500,00

1 900,00

inne: 1 600,00

rozmów indywidualnych; jakościowa: pozytywne
informacje zwrotne od uczestników, pisemne
podziękowania od organizatorów imprezy,
zainteresowanie akcją ze strony mediów.
sponsorzy i partnerzy: Krajowe Centrum ds. AIDS,
Uniwersytet Zielonogórski, oddziały TRR w Warszawie,
Lublinie i Wrocławiu.
działania wspomagające kampanię: materiały
edukacyjne, konsultacje z edukatorami, rozdawnictwo
prezerwatyw, audycje radiowe.
elementy kampanii (gadżety): ulotki, prezerwatywy
OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Druk plakatów i i ulotek

kobiety w wieku prokreacyjnym,

ds. Promocji

skierowanych do kobiet w ciąży

kobiety ciężarne i planujące ciążę: 0/0

Zdrowia.07

lub ją planujących

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Opracowanie, organizacja i

ogół społeczeństwa: 0/0

ds. Promocji

przeprowadzenie ogólnopolskiej

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Zdrowia.08

kampanii społecznej w zakresie

kobiety ciężarne i planujące ciążę: 0/0

HIV/AIDS z wykorzystaniem
materiałów typu ATL i BTL
OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Kampania informacyjna

mężczyźni uprawiający seks z

sponsorzy i partnerzy: właściciele klubów MSM

ds. Programów.09

mężczyznami: 3000/2000

elementy kampanii (gadżety): ulotki, plakaty, naklejki,

skierowana do MSM w
województwie dolnośląskim

prezerwatywy

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Kampania informacyjna

mężczyźni uprawiający seks z

sponsorzy i partnerzy: właściele klubów MSM

ds. Programów.10

mężczyznami: 1000/750

elementy kampanii (gadżety): ulotki, prezerwatywy

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Kampania informacyjna

mężczyźni uprawiający seks z

sponsorzy i partnerzy: właściciele klubów MSM

ds. Programów.11

mężczyznami: 2000/1400

elementy kampanii (gadżety): ulotki, plakaty,

skierowana do MSM w
województwie
kujawsko-pomorskim
skierowana do MSM w
województwie łódzkim

prezerwatywy
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OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Kampania informacyjna

mężczyźni uprawiający seks z

sponsorzy i partnerzy: właściciele klubów MSM,

ds. Programów.12

mężczyznami: 3600/3100

przedstawieciele portali internetowych, mediów (Gejzer,

skierowana do MSM w
województwie małpolskim

3 155,00

2 760,58

inne: 325,00

3 000,00

1 400,00

inne: 1 600,00

2 900,00

1 300,00

inne: 1 600,00

2 960,00

2 660,00

inne: 300,00

43 200,00

11 100,00

inne: 32 100,00

13 714,00

9 600,00

inne: 4 114,00

48 440,00

9 000,00

inne: 39 440,00

31 900,00

15 000,00

inne: 16 900,00

25 386,00

15 000,00

inne: 10 386,00

On i On)
elementy kampanii (gadżety): plakaty, ulotki, naklejki,
prezerwatywy

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Kampania informacyjna

mężczyźni uprawiający seks z

sponsorzy i partnerzy: właściciele i obsługa klubów MSM

ds. Programów.13

mężczyznami: 2500/1100

elementy kampanii (gadżety): ulotki, plakaty, naklejki,

skierowana do MSM w
województwie pomorskim

prezerwatywy

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Kampania informacyjna

mężczyźni uprawiający seks z

sponsorzy i partnerzy: właściciele i obsługa klubów MSM

ds. Programów.14

mężczyznami: 0/900

elementy kampanii (gadżety): ulotki, prezerwatywy,

skierowana do MSM w
województwie śląskim

plakaty, nalepki

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Kampania informacyjna

mężczyźni uprawiający seks z

sponsorzy i partnerzy: przedstawiciele portali

ds. Programów.15

mężczyznami: 1200/1157

internetowych i mediów (Gejzer ; On i On)

skierowana do MSM w
województwie

elementy kampanii (gadżety): ulotki, plakaty, nalepki,

warmińsko-mazurskim
OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Parasol - Program edukacji i
ds. Programów.01

prezerwatywy
osoby świadczące usługi seksualne

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

profilaktyki chorób przenoszonych oraz korzystające z tych usług:

edukacyjnych: przeprowadzono 111 dyżurów

drogą płciową

terenowych wśród osób świadczących usługi seksualne

250/228

na terenie Krakowa
OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Szkolenie dla osób uzależnionych osoby używające substancje

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

ds. Programów.02

przebywających w ośrodkach

psychoaktywne, szczególnie

edukacyjnych: Przeprowadzono 8 ośmiogodzinnych

stacjonarnych

przyjmowane drogą iniekcyjną:

szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

120/106
OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Parasol klubowy

mężczyźni uprawiający seks z

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

ds. Programów.03

mężczyznami: 3000/2453

edukacyjnych: streetworking, 58 dyżurów w klubach

OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Praca u podstaw - czyli

osoby świadczące usługi seksualne

ds. Programów.04

oraz korzystające z tych usług: 0/1250 edukacyjnych: sreetworking; 150 godzin Szczecin, 75

gejowskich
bezpieczniej na ulicy i nie tylko,
edycja 2007

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań
godzin Gdańsk, 75 godzin Zielona Góra, 75 godzin
Warszawa

OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Program wymiany igieł i

osoby używające substancje

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

ds. Programów.05

strzykawek na terenie

psychoaktywne, szczególnie

edukacyjnych: uliczna wymiana igieł i strzykawek - 76

województwa małopolskiego

przyjmowane drogą iniekcyjną: 0/152

godzin; stacjonarna wymiana igieł i strzykawek - 54
godziny
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OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Inwestując w świadomość -

osoby świadczące usługi seksualne

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

ds. Programów.06

oraz korzystające z tych usług: 50/22

edukacyjnych: odwiedzono 10 agencji mieszkaniowych,

zyskujesz zdrowie

4 000,00

3 897,50

24 970,00

5 000,00

inne: 19 970,00

13 100,00

10 124,00

inne: 2 976,00

146 000,00

10 000,00

inne: 136 000,00

50 870,00

14 490,00

inne: 36 380,00

każde spotkanie trwało 3 godziny
OT1.CO1.CS2.Z3.Dział Dzień Kobiet - Promocja Zdrowia

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Liczba programów edukacyjnych: jeden program

ds. Programów.01

Kobiet w Poradni Dla Osób

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

edukacyjny

Żyjących z HIV/AIDS w

100/64

Warszawie ul Leszno 17
OT1.CO1.CS2.Z3.Dział Konferencja "Pokonać lęk" w
ds. Programów.02

inne: 500/96

województwie lubelskim

edukacyjny

OT1.CO1.CS2.Z3.Dział Organizacja Konferencji Naukowo środowiska opiniotwórcze: 150/185
ds. Programów.03

Liczba programów edukacyjnych: jeden program
Liczba programów edukacyjnych: 1

- Szkoleniowej o zasięgu
ogólnopolskim pt.: "Zakażenie a
zdrowie reprodukcyjne kobiet"

OT1.CO1.CS2.Z3.Dział 8 konferencja pt "Więzi - więzy
ds. Programów.04

#2. Edukacja i profilaktyka

OT1.CO1.CS4.Z1.Dział Szkolenie podwyższające
ds. Programów.01

inne: 350/290

Liczba programów edukacyjnych: jeden program konferencja

inne: 50/50

Liczba wydanych certyfikatów: 16.00

35 620,00

28 220,00

inne: 6 000,00

inne: 28/8

Liczba wydanych certyfikatów: 8.00

32 182,00

15 756,70

inne: 11 100,00

kwalifikacje osób prowadzących
ogólnopolskie poradnictwo
informacyjne z zakresu
problematyki HIV/AIDS (telefony
zaufania, poradnie internetowe,
kampanie informacyjne)

OT1.CO1.CS4.Z1.Dział Anonimowe testowanie w
ds. Programów.02

kierunku zakażenia HIV szkolenie certyfikacyjne dla osób
ubiegających sie o certyfikat
doradcy uprawniający do
prowadzenia poradnictwa w
zakresie HIV/AIDS
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OT1.CO1.CS4.Z1.Dział Anonimowe testowaniew kierunku inne: 15/14
ds. Programów.03

Liczba wydanych certyfikatów: 14.00

18 779,00

17 573,50

inne: 90/16

50 000,00

49 860,00

inne: 19/0

70 000,00

70 000,00

19 711,00

11 315,54

inne: 6 300,00

464 480,00

20 000,00

inne: 444 480,00

49 000,00

49 000,00

inne: 24 000,00

21 080,00

21 080,00

zakażenia HIV - szkolenie
certyfikacyjne dla osób
ubiegających się o certyfikat
doradcy uprawniający do
prowadzenia poradnictwa w
zakresie HIV/AIDS

OT1.CO1.CS4.Z1.Dział Szkolenia na prolongatę
ds. Promocji

certyfikatu edukatora

Zdrowia.04

prowadzącego zajęcia z HIV i
AIDS

OT1.CO1.CS4.Z1.Dział Wysokospecjalistyczne szkolenie
ds. Programów.05

specjalistów ds. profilaktyki HIV
dla absolwentów wyższych
uczelni z kierunków związanych z
ochrona zdrowia.

OT1.CO1.CS4.Z1.Dział Szkolenie doradców pracujących

inne: 16/12

Liczba wydanych certyfikatów: 12.00

pracownicy oświaty: 4000/4000

Tytuł wydawnictwa: Remedium

OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Opracowanie i wydanie

pracownicy służby zdrowia:

Tytuł wydawnictwa: HIV & AIDS Review

ds. Programów.02

1200/1500

ds. Programów.06

w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych
(PKD) - prolongata certyfikatu

OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Prowadzenie edukacji publicznej
ds. Programów.01

w zakrsie profilaktyki
problemowej, ze szczególnym
uwzględnieniem strategii
profilaktycznych dotyczacych
przeciwdziałania HIV/AIDS oraz
promowanie zdrowego stylu życia
poprzez WYDAWANIE
MIESIĘCZNIKA REMEDIUM
czasopisma HIV & AIDS Review

OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Zakażenia HIV/AIDS - poradnik
ds. Promocji

dla lekarzy praktyków pod

Zdrowia.03

redakcją prof. dr hab. Andrzeja

pracownicy służby zdrowia: 0/0

Gładysza
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OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Zasady postępowania po

pracownicy służby zdrowia: 0/0

19 999,78

19 999,78

ds. Promocji

ekspozycji zawodowej na krew i

inne: 0/0

Zdrowia.04

inny potencjalnie zakaźny materiał

29 960,00

29 960,00

5 001,70

5 001,70

inne: 0/0

19 999,61

19 999,61

inne: 0/0

14 995,02

14 995,02

OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Polska strategia zapobiegania

ogół społeczeństwa: 0/0

10 000,00

10 000,00

ds. Promocji

pracownicy administracji rządowej i

24 000,00

24 000,00

867 870,00

228 000,00

mogący zawierać HIV - ulotka i
plakat
OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Pakiet edukacyjny z wklejoną
ds. Promocji

ogół społeczeństwa: 0/0

prezerwatywą

Zdrowia.05
OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Zapewnienie opieki i leczenia
ds. Promocji

zakażenia HIV osobom

Zdrowia.06

przyjmującym narkotyki: praca

pracownicy służby zdrowia: 0/0

zbiorowa
OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Kolorowanka dla dzieci "Zawsze
ds. Promocji

Razem"

Zdrowia.07
OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Książeczka "Mali przyjaciele"
ds. Promocji
Zdrowia.08
HIV/AIDS w latach 1985-2005

Zdrowia.09

samorządowej: 0/0
członkowie organizacji
pozarządowych: 0/0
inne: 0/0

OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Broszura "Najważniejsze pytania
ds. Promocji

ogół społeczeństwa: 0/0

o HIV i AIDS"

Zdrowia.10
OT1.CO1.CS5.Z1.Dział Międzynarodowy kongres World
ds. Programów.01

ogół społeczeństwa: 500/650

Aktywność na forum międzynarodowym - ranga i forma

Family Summi +3 połączony z

kontaktów: w konferencję zaangażowani byli: Zastępca

międzynarodową konferencją z

Dyrektora Programu Narodów Zjednoczonych ds. AIDS -

okazji Światowego Dnia AIDS

Deborah Landey i Przewodnicząca Światowej
Organizacji Rodzin - Deisi Kusztra
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inne: 627 870,00

OT1.CO1.CS5.Z1.Dział Pierwsza międzynarodowa
ds. Programów.02

inne: 145/150

konferencja osób żyjących z

kontaktów: Gośćmi konferencji bylo wolontariusze,

HIV/AIDS regionu Europy

aktywiści i pacjenci z Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji,

Środkowej i Wschodniej oraz XI

Białorusi, Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii,

ogólnopolskie spotkanie osób

Rumunii, Serbii, Czech oraz goście specjalni z Francji i

żyjących z HIV/AIDS
OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Ogólnopolski, Całodobowy
ds. Programów.01

Aktywność na forum międzynarodowym - ranga i forma

101 520,00

38 276,00

113 332,00

113 332,00

74 880,00

74 880,00

943,20

943,20

inne: 62 379,00

Mauretanii
ogół społeczeństwa: 9888/12475

Telefon Zaufania AIDS

Statystyki korzystania z telefonu zaufania: na ogólna
liczbę prawie 12,5 tysiąca rozmów, około 65 z nich było
przeprowadzone z osobami, które podały, że sa
zakażone wirusem HIV

OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Wydawanie Biuletynu
ds. Współpracy

Informacyjnego Krajowego

Międzynarodowej.02

Centrum ds. AIDS "KONTRA" w
roku 2007

OT1.CO2.CS1.Z1.Ośro Strona internetowa

ogół społeczeństwa: 0/250000

Statystyki odwiedzeń strony internetowej: 250000/rok

ogół społeczeństwa: 1887/2160

Statystyki odwiedzeń strony internetowej: 48 852

30 240,00

29 040,00

OT1.CO2.CS1.Z2.Dział Prowadzenie Punktu Informacyjno inne: 350/290

Ocena jakości usług w PIK na podstawie ankiet: jakość

11 895,00

3 000,00

inne: 8 895,00

ds. Programów.01

- edukacyjnego dla osób

usług w PIK oceniana jest pozytywnie, na co wskazuje

zakażonych HIV, chorych na

potrzeba kontynuacji programu
6 650,00

5 000,00

inne: 1 650,00

91 260,00

91 260,00

dek Informacji o HIV i
Aids.03
OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Poradnia internetowa ds.
ds. Programów.04

HIV/AIDS

AIDS i ich bliskich
OT1.CO2.CS1.Z2.Dział Punkt konsultacyjny dla osób
ds. Programów.02

Liczba PIK, w tym nowych PIK: 1.00
inne: 70/50

zakażonych i ich bliskich

Liczba PIK, w tym nowych PIK: 1.00
Ocena jakości usług w PIK na podstawie ankiet:
powyższe zadanie powinno być kontynuowane

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.01

ogół społeczeństwa: 1513/2411

Liczba PKD: 2.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 132.00

wykrywający zakażenie HIV

Liczba wykonanych testów: 2279.00

anonimowo i bezpłatnie we

Odsetek zakażonych: 42.00

Wrocławiu.

Liczba klientów PKD: 2411.00
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OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.02

Liczba konsultacji: 34.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 591.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 1.00

Lublinie.

Liczba klientów PKD: 625.00
ogół społeczeństwa: 251/282

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 2.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 280.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 1.00

Gorzowie Wielkopolskim.
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.04

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Knsultacyjno ds. Programów.03

ogół społeczeństwa: 0/625

23 362,00

23 362,00

17 130,00

15 973,00

21 225,00

21 225,00

21 554,00

20 651,50

33 237,00

33 237,00

23 540,00

23 540,00

189 300,00

230 262,52

Liczba klientów PKD: 282.00
ogół społeczeństwa: 209/259

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba wykonanych testów: 259.00

wykrywający zakażenie HIV

Odsetek zakażonych: 1.00

anonimowo i bezpłatnie w Zielonej

Liczba klientów PKD: 259.00

Górze.
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.05

ogół społeczeństwa: 434/512

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 8.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 504.00

anonimowo i bezpłatnie w Łodzi.

Odsetek zakażonych: 3.00
Liczba klientów PKD: 512.00

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.06

Liczba PKD: 1.00
Liczba konsultacji: 23.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 665.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 2.00

Krakowie.

Liczba klientów PKD: 688.00

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.07

ogół społeczeństwa: 668/688

Diagnostyczny (PKD)

ogół społeczeństwa: 394/452

Liczba PKD: 1.00

Diagnistyczny (PKD) wykrywajacy

Liczba konsultacji: 3.00

zakażenie HIV anonimowo i

Liczba wykonanych testów: 469.00

bezpłtanie w Bydgoszczy.

Odsetek zakażonych: 3.00
Liczba klientów PKD: 452.00

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.08

ogół społeczeństwa: 3713/5482

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 96.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 5386.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 56.00

Warszawie.

Liczba klientów PKD: 5482.00
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inne: 12 300,00

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.09

ogół społeczeństwa: 366/414

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 23.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 391.00

anonimowo i bezpłatnie w Opolu.
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.10

ds. Programów.12

Liczba konsultacji: 24.00
Liczba wykonanych testów: 559.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 5.00

Rzeszowie.

Liczba klientów PKD: 583.00
ogół społeczeństwa: 460/559

Liczba konsultacji: 15.00

wykrywajacy zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 544.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 2.00

Białymstoku.

Liczba klientów PKD: 559.00
ogół społeczeństwa: 1064/1407

Liczba konsultacji: 7.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 1400.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 19.00
Liczba PKD: 1.00
Liczba konsultacji: 23.00

wykrywający zakażenie HIV

Liczba wykonanych testów: 1399.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 41.00

Chorzowie.

Liczba klientów PKD: 1422.00
ogół społeczeństwa: 0/178

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 5.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 173.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 4.00

Częstochowie.

Liczba klientów PKD: 178.00

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno -

23 855,00

inne: 3 500,00

19 457,00

19 457,00

31 445,00

31 445,00

58 470,00

58 470,00

82 830,00

82 830,00

30 250,00

17 734,00

inne: 12 516,00

37 800,00

26 660,00

inne: 15 800,00

Liczba klientów PKD: 1407.00
ogół społeczeństwa: 1203/1422

Diagnostyczny (PKD)

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt konsultacyjno -

ds. Programów.15

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Gdańsku.

ds. Programów.14

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt konsultacyjno ds. Programów.13

Liczba PKD: 1.00

wykrywający zakażenia HIV

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno -

24 570,00

Liczba klientów PKD: 414.00
ogół społeczeństwa: 346/583

Diagnostyczny (PKD)

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.11

Liczba PKD: 1.00

ogół społeczeństwa: 0/392

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 19.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 372.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 1.00

Kielcach.

Liczba klientów PKD: 392.00
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OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.16

ogół społeczeństwa: 0/80

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 2.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 78.00

anonimowo i bezpłatnie w Ełku.
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt konsultacyjno ds. Programów.17

ds. Programów.19

Liczba konsultacji: 19.00
Liczba wykonanych testów: 685.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 7.00

Olsztynie.

Liczba klientów PKD: 704.00
ogół społeczeństwa: 1218/1482

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 26.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 1456.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 14.00

Poznaniu.

Liczba klientów PKD: 1482.00
ogół społeczeństwa: 299/307

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 15.00

wykrywający zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 292.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 3.00

Koszalinie.
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów.20

Liczba PKD: 1.00

wykrywający zakażenia HIV

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno -

36 160,00

19 455,00

inne: 14 160,00

40 405,00

31 889,90

inne: 8 385,00

74 500,00

52 823,40

inne: 17 500,00

19 004,00

18 376,41

54 002,00

53 152,68

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

29 450,00

4 950,00

Liczba klientów PKD: 80.00
ogół społeczeństwa: 566/704

Diagnostyczny (PKD)

OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt konsultacyjno ds. Programów.18

Liczba PKD: 1.00

Liczba klientów PKD: 307.00
ogół społeczeństwa: 905/1022

Liczba PKD: 1.00

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 14.00

wykrywajacy zakażenia HIV

Liczba wykonanych testów: 997.00

anonimowo i bezpłatnie w

Odsetek zakażonych: 11.00

Szczecinie.

Liczba klientów PKD: 1022.00

OT1.CO2.CS3.Z1.Dział Kontynuacja gromadzenia danych

1) Liczba zakażeń: 716.00

ds. Współpracy

epidemiologicznych wraz z ich

2) Liczba zachorowań: 183.00

Międzynarodowej.01

weryfikacją na temat osób, u

3) Liczba zgonów: 71.00

których wykryto zakażenie HIV
OT1.CO2.CS3.Z6.Dział Analiza ankiet wypełnianych w

ogół społeczeństwa: 1000/0

Wyniki analizy ankiet oceniających dostęp do informacji

ds. Promocji

Punktach

na temat sytuacji epidemiologicznej i dynamiki epidemii

Zdrowia.01

Konsultacyjno-Diagnostycznych w

HIV/AIDS w Polsc: Raport

roku 2006 oraz porównanie
wyników z lat 2004-2006
OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Turnus rehabilitacyjny - Góry

osoby żyjące z HIV/AIDS: 30/33

Liczba programów w tym nowych: 1.00

ds. Programów.01
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inne: 24 500,00

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Turnus sanatoryjno - leczniczy z
ds. Programów.02

osoby żyjące z HIV/AIDS: 16/16

Liczba programów w tym nowych: 1.00

20 580,00

10 000,00

inne: 10 580,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 160/180

Liczba programów w tym nowych: 1.00

21 360,00

15 000,00

inne: 6 360,00

kobiety żyjące z HIV: 26/34

Liczba programów w tym nowych: 1.00

32 240,00

10 000,00

inne: 22 240,00

kobiety żyjące z HIV: 0/34

Liczba programów w tym nowych: 1.00

33 570,00

10 000,00

inne: 23 570,00

Liczba programów w tym nowych: 1.00

27 560,00

13 486,00

inne: 12 560,00

Liczba programów w tym nowych: 1.00

24 700,00

13 800,00

inne: 10 900,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 2/2

Liczba programów w tym nowych: 1.00

26 460,00

630,00

inne: 25 960,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 2/2

Liczba programów w tym nowych: 1.00

26 600,00

510,00

inne: 26 090,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 30/43

Liczba programów w tym nowych: 1.00

14 970,00

10 639,00

inne: 4 331,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 2/2

Liczba programów w tym nowych: 1.00

26 600,00

310,00

inne: 26 290,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 150/250

Liczba programów w tym nowych: 1.00

12 825,00

6 000,00

inne: 6 825,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 30/28

Liczba programów w tym nowych: 1.00

33 123,00

25 743,00

inne: 6 625,00

zajęciami psychoterapeutycznymi
i edukacyjnymi dla osób żyjących
z HIV/AIDS

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Wsparcie terapeutyczne i
ds. Programów.03

rehabilitacyjne dla osób żyjących
z HIV/AIDS

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Kobieta a AIDS
ds. Programów.04
OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Kobieta a AIDS
ds. Programów.05

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Uniwersytet Wiedzy podstawowej. osoby żyjące z HIV/AIDS: 50/20
ds. Programów.06
OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Grupa wsparcia dla osób żyjących osoby żyjące z HIV/AIDS: 0/77
ds. Programów.07

z wirusem HIV i chorych na AIDS i
ich rodzin "Jest jeden świat"

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Turnus sanatoryjno - leczniczy z
ds. Programów.08

zajęciami psychoterapeutycznymi
i edukacyjnymi dla osób żyjących
z HIV/AIDS

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Turnus sanatoryjno - leczniczy z
ds. Programów.09

zajęciami psychoterapeutycznymi
i edukacyjnymi dla osób żyjacych
z HIV/AIDS

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Turnus rehabilitacyjno ds. Programów.10

terapeutyczny dla osób
seropozytywnych

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Turnus sanatoryjno - leczniczy z
ds. Programów.11

zajeciami psychoterapeutycznymi
i edukacyjnymi dla osob zyjacych
z HIV/AIDS

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Spotkanie dla osób żyjących z
ds. Programów.12

HIV/AIDS i ich rodzin

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Turnus sanatoryjno-leczniczy
ds. Programów.13
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OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Spotkanie dla osób żyjacych z

osoby żyjące z HIV/AIDS: 20/21

Liczba programów w tym nowych: 1.00

11 990,00

10 940,00

inne: 1 300,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 140/163

Liczba programów w tym nowych: 1.00

24 950,00

5 000,00

inne: 19 950,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 40/51

Efektywność realizowanych programów na podstawie

9 502,00

5 000,00

inne: 4 502,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 0/0

20 000,00

20 000,00

OT2.CO1.CS1.Z7.Dział Żyć z wirusem...poradnik dla osób osoby żyjące z HIV/AIDS: 0/0

9 999,66

9 999,66

18 920,00

18 920,00

34 880,00

4 500,00

8 500,00

8 499,43

ds. Programów.14

HIV/AIDS

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział NIC O NAS BEZ NAS - Program
ds. Programów.15

wsparcia dla osób
seropozytywnych

OT2.CO1.CS1.Z3.Dział Aktywizacja zawodowa osób
ds. Programów.01

przewlekle chorych żyjących z

ankiet ewaluacyjnych: podjęcie pracy dorywczej przez

HIV

11 osób; podjęcie stałej pracy przez 2 osoby; podjęcie
nauki przez 7 osób; założenie własnej firmy 1 osoba
Liczba zrealizowanych programów: 1.00

OT2.CO1.CS1.Z6.Dział Badanie jakości życia osób
ds. Promocji

zakażonych wirusem HIV i

Zdrowia.01

chorych na AIDS

ds. Promocji

żyjących z HIV pod redakcją

Zdrowia.01

Doroty Rogowskiej-Szadkowskiej

OT2.CO1.CS1.Z7.Dział AIDS - historie prawdziwe

osoby żyjące z HIV/AIDS: 0/0

ds. Promocji
Zdrowia.02
OT2.CO1.CS2.Z1.Dział Program budowy koalicji na rzecz

osoby żyjące z HIV/AIDS: 30/30

ds. Programów.01

inne: 500/500

walki z dyskryminacją i poprawy

Liczba programów i inicjatyw: 1.00

sytuacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS "Razem
skuteczniej"
OT2.CO1.CS2.Z6.Dział Znaczek okolicznościowy
ds. Promocji

ogół społeczeństwa: 0/0

Nakład: 3318.00

"Czerwona kokardka"

Zdrowia.01
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inne: 30 380,00

OT3.CO1.CS1.Z1.Dział Leczenie antyretrowirusowe i

osoby żyjące z HIV/AIDS: 0/3358

Liczba placówek oferujących leczenie ARV: 18.00

ds. Medycznych.01

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące

Liczba osób objętych leczeniem: 3358.00

środki psychoaktywne: 0/1479

Środki finansowe przeznaczone na leczenie :

diagnostyka specjalistyczna

95 289 584,00

95 289 584,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2 188 225,00

2 188 225,00

2 188 225,00

2 188 225,00

Razem:

104 346 770,26

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione 95289584.00
wolności: 0/198
kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym: 0/73
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV: 0/55
dzieci żyjące z HIV/AIDS: 0/123
OT3.CO1.CS2.Z2.Dział Postępowanie pooekspozycyjne
ds. Medycznych.01

osoby po ekspozycji na zakażenie

Liczba zarejestrowanych ekspozycji: 1737.00

na zakażenie HIV - podanie leków HIV (ekspozycje zawodowe i

Liczba osób poddanych farmakoterapii profilaktycznej:

ARV

1737.00

pozazawodowe, w tym wypadkowe)
: 0/1737

OT3.CO2.CS1.Z1.Dział Profilaktyka zakażeń wertykalnych kobiety w ciąży z dodatnim statusem

Liczba placówek, które przyjęły i realizują te standardy:

ds. Medycznych.01

13.00

serologicznym: 0/0
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV: 0/55
dzieci żyjące z HIV/AIDS: 0/123

OT3.CO2.CS2.Z1.Dział Leczenie ARV - zapobieganie

dzieci urodzone przez matki żyjące z

ds. Medycznych.01

HIV: 0/55

zakażeniom wertykalnym

dzieci żyjące z HIV/AIDS: 0/123
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Data wygenerowania: 2008-11-02

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

0,00

0,00

Razem:

0,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z3.01

Nowe standardy kształcenia dla

młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności prowadzonych działań

kierunku lekarskiego, kierunku

17511/13338

profilaktycznych: W przypadku studiów wyższych trudno

lekarsko-dentystycznego,

jednoznacznie ustalić liczbę osób objętych działaniem w

pielęgniarstwa, położnictwa i

danym roku. Do swobodnego uznania uczelni

pracy socjalnej zawierają treści

pozostawiona jest kwestia, na którym roku studiów

kształcenia dotyczące

realizowany jest program obejmujący daną

problematyki AIDS/HIV

problematykę.
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Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.155

Przeprowadzenie konferencji

inne: 500/480

szkoleniowych dla organizatoprów
kultury fizycznej w oparciu o
zadania zlecane stowarzyszeniom
i fundacjom z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu:
- Cykle wykładów "Miejsce kultury
fizycznej w stylu życia człowieka
chorego na AIDS" oraz
"Aktywność fizyczna w jakości
życia - walka z AIDS".
- Konferencja "Popularyzacja
wiedzy o kulturze fizycznej i
zdrowotnej a przeciwdziałanie
AIDS".
OT1.CO1.CS4.Z2.42

Dystrybucja różnorodsnych

inne: 1000/1000

materiałów

Krajowe Centrum ds.
AIDS: 0,00

informacyjno-edukcyjnych do
ośrodków szkolenia sportowego
na terenie całej Polski
Razem:
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7 000,00

Data wygenerowania: 2008-11-02

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS
I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2007

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

34 311,00

30 000,00

5 400,00

5 400,00

16 550,00

14 960,00

4 760,00

4 760,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.30

Organizacja konferencji

pracownicy służby zdrowia: 0/5

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

szkoleniowych poświęconych

pracownicy oświaty: 0/22

zorganizowanych konferencji: 4

problematyce HIV/AIDS przez

służby mundurowe: 0/113

inne: 4 311,00

ZOZ MSWiA.
OT1.CO1.CS1.Z1.31

Realizacja na terenie ZOZ MSWiA młodzież ucząca się i studiująca:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

programów profilaktyczno -

0/1136

zrealizowanych programów: 54

Prowadzenie edukacji na terenie

ogół społeczeństwa: 0/1932

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

ZOZ MSWiA w formie wykładów i

pracownicy służby zdrowia: 0/64

zrealizowanych działań: 196

pogadanek dla dorosłych, z

pracownicy oświaty: 0/27

zakresu problematyki HIV/AIDS.

służby mundurowe: 0/650

Kształcenie personelu

pracownicy służby zdrowia: 0/425

edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży, w formie pogadanek i
wykładów, dotyczących
zagadnień HIV/AIDS.
OT1.CO1.CS1.Z1.32

OT1.CO1.CS1.Z1.33

medycznego zatrudnionego w

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba
przeprowadzonych szkoleń: 34

ZOZ MSWiA w zakresie:
- wiedzy na temat HIV/AIDS,
- zasad postępowania z odpadami
medycznymi,
- zasad sterylizacji i dezynfekcji,
- postępowania
poekspozycyjnego,
- umiejętności udzielania wsparcia
i pomocy osobom zakażonym
HIV/AIDS oraz członkom ich
rodzin.
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inne: 1 590,00

OT1.CO1.CS1.Z1.34

Szkolenia medyczne

pracownicy służby zdrowia: 0/16

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

funkcjonariuszy, pracowników

służby mundurowe: 0/320

przeprowadzonych szkoleń: 9

cywilnych oraz służby zdrowia

inne: 0/95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biura Ochrony Rządu w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV i
zwalczania AIDS.
OT1.CO1.CS1.Z1.35

Działania profilaktyczne

pracownicy służby zdrowia: 0/60

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

prowadzone przez PIS MSWiA

służby mundurowe: 0/1698

zrealizowanych szkoleń: 186

wśród funkcjonariuszy i

inne: 0/20

pracowników cywilnych, służb
podległych MSWiA z zakresu
podstawowej wiedzy o zakażeniu
HIV i zespole nabytego
upośledzenia odporności AIDS.
OT1.CO1.CS1.Z1.36

Postępowanie z odpadami

pracownicy służby zdrowia: 0/241

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

niebezpiecznymi - działania

służby mundurowe: 0/750

przeprowadzonych działań: 173

oświatowo - zdrowotne

inne: 0/30

prowadzone przez PIS MSWiA.
OT1.CO1.CS1.Z1.37

Profilaktyka poekspozycyjna na

pracownicy służby zdrowia: 0/136

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

zakażenie wirusowe, działania

służby mundurowe: 0/1006

zrealizowanych działań: 148

oświatowo - zdrowotne,

inne: 0/29

prowadzone przez PIS MSWiA.
OT1.CO1.CS1.Z1.38

Sterylizacja i dezynfekcja -

pracownicy służby zdrowia: 0/235

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

szkolenia prowadzone przez PIS

służby mundurowe: 0/135

przeprowadzonych szkoleń: 110

MSWiA dla osób mających

inne: 0/87

kontakt z materiałami
niebezpiecznymi.
OT1.CO1.CS1.Z1.39

Wybrane problemy w zakresie

pracownicy służby zdrowia: 0/158

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

gospodarki odpadami

służby mundurowe: 0/114

zrealizowanych szkoleń: 70

komunalnymi i szpitalnymi -

inne: 0/65

szkolenia prowadzone przez PIS
MSWiA.
OT1.CO1.CS1.Z1.40

Zakażenia szpitalne - szkolenia

pracownicy służby zdrowia: 0/270

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

prowadzone przez PIS MSWiA.

służby mundurowe: 0/5

zrealizowanych szkoleń: 41

inne: 0/16
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OT1.CO1.CS1.Z1.41

Zapobieganie zakażeniom

pracownicy służby zdrowia: 0/128

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

krwiopochodnym, u osób

służby mundurowe: 0/992

zrealizowanych szkoleń: 146

narażonych na kontakt z

inne: 0/12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

materiałem zakaźnym - szkolenia
prowadzone przez PIS MSWiA.
OT1.CO1.CS1.Z1.42

Szkolenia dla funkcjonariuszy

służby mundurowe: 0/3587

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

Państwowej Straży Pożarnej oraz

inne: 0/2321

zrealizowanych szkoleń: 122

służby mundurowe: 0/900

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

Ochotniczych Straży Pożarnych w
zakresie:
- Nabycia wiedzy i umiejętności
postępowania z poszkodowanymi
w czasie nagłych zdarzeń;
- Nabycia wiedzy i umiejętności
postępowania z odpadami
medycznymi, skażonymi płynami
oraz wydzielinami ustrojowymi;
OT1.CO1.CS1.Z1.43

Szkolenia dla funkcjonariuszy
Straży Granicznej z zakresu

zrealizowanych szkoleń: 36

zapobiegania zakażeniom HIV:
- zmiana postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby;
- sytuacje użycia przymusu
bezpośredniego - zasady
bezpiecznego przeszukiwania
zatrzymanych;
- zagrożenia zakażeniem HIV
wynikające ze stosowania
dożylnych środków odurzających;
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OT1.CO1.CS1.Z1.44

Realizacja modułów

służby mundurowe: 0/0

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

szkoleniowych, na których

programów szkolenia, w ramach których realizowane są

poruszana była tematyka

moduły: 16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 550,00

2 550,00

związana z zagrożeniami
zakażeniem wirusem HIV/AIDS,
skierowanych do Policjantów.
Moduły realizowane w ramach
programów szkoleniowych w 5
Szkołach Policyjnych i 3
Ośrodkach Szkolenia Policji.
OT1.CO1.CS1.Z1.45

Szkolenia zawodowe

służby mundurowe: 0/8033

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

podstawowe, dotyczące

jednostek realizujących moduł szkolenia, na szkoleniach

wypracowania prawidłowych

zawodowych podstawowych: 8

nawyków w służbie policyjnej, w
tym zasad zachowania
bezpieczeństwa podczas
przeszukania.
OT1.CO1.CS1.Z1.46

Kursy specjalistyczne realizowane służby mundurowe: 0/1523

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

przez Szkoły Policyjne z zakresu

szkół policyjnych realizujących kurs: 5

wypracowania prawidłowych
nawyków w służbie policyjnej.
OT1.CO1.CS1.Z1.47

Kurs dla Policjantów

służby mundurowe: 0/268

przewidzianych do pełnienia

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba
kursów: 4

służby w ramach kontyngentów
policyjnych z zakresu
"Przeciwdziałania zagrożeniom
wynikającym z pełnienia służby
poza granicami kraju".
OT1.CO1.CS1.Z2.09

Organizacja sesji plakatowych
związanych z problematyką

ogół społeczeństwa: 0/0

elementy kampanii (gadżety): Liczba zorganizowanych
sesji plakatowych: 17

HIV/AIDS na terenie ZOZ MSWiA.
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inne: 120,00

OT1.CO1.CS4.Z1.06

Podnoszenie kwalifikacji

pracownicy służby zdrowia: 0/13

personelu medycznego,

Imię i nazwisko certyfikowanej: liczba osób

2 060,00

2 060,00

uczestniczących w szkoleniach zewnętrznych: 13

zatrudnionego w ZOZ MSWiA,
realizującego programy
edukacyjne oraz pomocowe z
zakresu HIV/AIDS, poprzez udział
w specjalistycznych szkoleniach
zewnętrznych.
OT1.CO1.CS4.Z2.11

Wydanie broszury informacyjnej

służby mundurowe: 0/0

Tytuł wydawnictwa: nakład 50 egz.

0,00

0,00

OT1.CO2.CS1.Z1.05

Opracowanie broszury

pracownicy służby zdrowia: 0/0

Nakład Biuletynu Informacyjnego: 20.00

0,00

0,00

inne: 0/919

Liczba wykonanych testów: 919.00

27 570,00

27 570,00

inne: 0/0

0,00

0,00

służby mundurowe: 0/0

0,00

0,00

zawierającej wykaz poradni
HIV/AIDS oraz adresy stron
internetowych o tematyce
HIV/AIDS dla pracowników służby
zdrowia Biura Ochrony Rządu
OT1.CO2.CS2.Z1.08

Wykonywanie badań
laboratoryjnych w kierunku HIV
kandydatom do służby w Straży
Granicznej oraz badań
poekspozycyjnych.

OT1.CO2.CS2.Z1.09

Badania przesiewowe w kierunku
HIV u kandydatów do służby w
BOR.

OT1.CO2.CS2.Z1.10

Badania przesiewowe w kierunku
HIV u funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rządu, oddelegowanych
do służby poza granicami
kraju/powracających z placówek
zagranicznych.
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OT2.CO1.CS1.Z1.16

Udzielanie wsparcia i pomocy

osoby żyjące z HIV/AIDS: 0/45

psychologicznej osobom

inne: 0/31

Liczba programów w tym nowych: 1.00

4 000,00

4 000,00

18 570,00

15 240,00

narażonym na zakażenie HIV,
zakażonym HIV/AIDS oraz ich
rodzinom i bliskim, w formie
terapii wspierającej indywidulanej,
prowadzonej w wybranych ZOZ
MSWiA.
OT2.CO1.CS1.Z2.03

Udzielanie wsparcia i pomocy

ogół społeczeństwa: 0/265

psychologicznej osobom

pracownicy służby zdrowia: 0/13

narażonym na zakażenie HIV,

służby mundurowe: 0/68

zakażonym HIV/AIDS oraz ich

inne: 0/0

Liczba projektów/inicjatyw: 12.00

rodzinom i bliskim w postaci
poradnictwa, prowadzonego w
wybranych ZOZ MSWiA.
OT3.CO1.CS2.Z1.01

Opracowanie ujednoliconej

służby mundurowe: 0/0

Liczba placówek, które wdrożyły procedurę: 1.00

0,00

0,00

Szkolenia w zakresie

pracownicy służby zdrowia: 0/16

Liczba szkoleń: 9.00

0,00

0,00

postępowania poekspozycyjnego

służby mundurowe: 0/320

Liczba przeszkolonych pracowników: 431.00

dla pracowników służby zdrowia,

inne: 0/95

Razem:

106 540,00

procedury postępowania
poekspozycyjnego oraz jej
wdrożenie w strukturach Biura
Ochrony Rządu.
OT3.CO1.CS2.Z6.01

funkcjonariuszy oraz pracowników
cywilnych Biura Ochrony Rządu.
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inne: 3 330,00

Data wygenerowania: 2008-11-02

Ministerstwo Obrony Narodowej

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

48 524,00

48 524,00

116 988,00

116 988,00

8 393,60

8 393,60

Razem:

173 905,60

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.82

warsztaty edukacyjne dla

służby mundurowe: 1400/1331

żołnierzy zasadniczej służby
wojskowej
OT1.CO1.CS1.Z1.83

Warsztaty szkoleniowe dla

służby mundurowe: 560/479

dowódców pododdziałaów i
oficerów wychowawczych z
zakresu przeciwdziałania
paologiom
OT1.CO1.CS4.Z2.12

konspekty do prowadzenia zajęć z służby mundurowe: 1000/1000
żołnierzami
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Ministerstwo Sprawiedliwości

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.71

Działania edukacyjne wobec

osoby pozbawione wolności:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Kontrole

każdej osoby przyjętej do zakładu 180000/180000

kompleksowe i problemowe przeprowadzane przez

i osadzonych we wszystkich

pracownicy służby zdrowia: 515/515

Biuro Służby Zdrowia i Naczelnych Lekarzy Okręgowych

jednostkach penitencjarnych.

służby mundurowe: 120/120

Inspektoratów SW

Oddziaływania edukacyjne

osoby pozbawione wolności:

Liczba osób stosujących środki psychoaktywne w

skierowane do każdej osoby

180000/180000

iniekcjach: Na dzień31 grudnia 2007 r. zarejestrowanych

Szkolenia dla funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej.
OT1.CO1.CS2.Z1.10

przyjętej do zakładu i osadzonych pracownicy służby zdrowia: 515/515

było 1419 skazanych oczekujących na rozpoczęcie

we wszystkich jednostkah

służby mundurowe: 120/120

terapii w oddziałach dla uzależnionych od narkotyków.

Oddziaływania edukacyjne

osoby pozbawione wolności: 0/0

Liczba osób stosujących środki psychoaktywne w

skierowane do każdej osoby

pracownicy służby zdrowia: 0/0

iniekcjach: Liczba skazanych, którzy odbyli i oczekują na

penitencjarnych.
Szkolenia dla funkcjonariuszy i
pracowników Służby więziennej.
OT1.CO1.CS2.Z1.12

przyjetej do zakładu i osadzonych służby mundurowe: 0/0

terapię w oddziałach dla uzależnionych od narkotyków

we wszystkich jednostkach
penitencjarnych. Szkolenia dla
funkcjonariuszy i pracowników
Służby Więziennej.
OT1.CO1.CS2.Z2.13

Oddziaływania

osoby pozbawione wolności:

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

edukacyjno-informacyjne

180000/180000

edukacyjnych: Liczba działań edukacyjnych trudna do

skierowane do każdej osoby

pracownicy służby zdrowia: 515/515

oszcowania. (wszyscy osadzeni w 155 jednostkach

przyjętej do zakładu i osadzonych służby mundurowe: 120/120

penitencjarnych i każdy nowoprzybyły). Oddziaływania

we wszystkich j. penitencjarnych

edukacyjne skierowane na zmianę stylu życia- skutki

(kolportaż materiałów eduk.,

zażywania subst. psychoaktywnych.

porady, prelekcje, pogadanki,
warsztaty, audycje radiowe).

STRONA 40 z 90

OT2.CO1.CS1.Z1.31

Oddziaływania

osoby pozbawione wolności:

edukacyjno-informacyjne wobec

180000/180000

Liczba programów w tym nowych: 155.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wszystkich osób pozbawionych
wolności w 155 jednostkach
penitencjarnych i każdej
nowoprzyjętej do zakładu.
OT2.CO1.CS1.Z7.05

Kolportaż materiałów

osoby pozbawione wolności:

edukacyjnych pozyskanych z KC

180000/180000

ds. AIDS, Biura ds.

służby mundurowe: 25000/25000

Przeciwdziałania Narkomanii,
Oddziałów Oświaty Zdrowotnej,
Stacji Sanit-Epid., org. pozarząd.
krajowych i zagranicznych.
OT3.CO1.CS1.Z1.04

Zadanie ciągłe skierowane do

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba placówek oferujących leczenie ARV: 155.00

wszystkich osadzonych

wolności: 320/198

Liczba osób objętych leczeniem: 198.00

zakażonych HIV i chorych na
AIDS.
OT3.CO1.CS1.Z2.02

Okresowa aktualizacja

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione

standardów terapii AIDS.

wolności: 320/198

Zadanie ciągłe realizowane wg.
zaleceń ośrodków klinicznych
Akademii Medycznych.
OT3.CO1.CS1.Z3.02

Działania na rzecz zapewnienia

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba placówek oferujących leczenie ARV zgodnie z

dostępu do leczenia zakażeń

wolności: 320/198

międzynarodowymi standardami w terapii: 155.00

oportunistycznych, nowotworów,
współzakażeń HCV i HBV oraz
innych chorób związanych z
zakażeniem HIV, zgodnie z
międzynarodowymi standardami
w terapii.155 Zakładów Opieki
Zdrowotnej dla osób
pozbawionych wolności oferuje
leczenie ARV zgodnie z
międzynarodowymi standardami
w terapii.
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OT3.CO1.CS1.Z4.01

Zadanie ciągłe.

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba wykonanych badań: 1457.00

OT3.CO1.CS1.Z6.02

Zadanie ciągłe.

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące

Działania na rzecz zapewnienia

środki psychoaktywne: 65/8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wolności: 320/198

leczenia ARV osobom stosującym
środki psychoaktywne z
uwzględnieniem terapii
substytucyjnej, zgodnie z
międzynarodowymi standardami
terapii w tym zakresie.
Programy Substytucji
Metadonowej prowadzone są w
13 jednostkach penitencjarnych.
65 osób uczestniczyło w terapii
substytucyjnej, w tym 8 było
leczonych ARV.
OT3.CO1.CS1.Z13.01

Zadanie ciągłe.

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Wyniki monitoringu i ewaluacji: Comiesięczne
wolności: 320/198

zestawienia zawierające szczegółowe informacje w
zakresie prowadzonego leczenia i diagnostyki.

OT3.CO1.CS1.Z14.02

Zadanie ciągłe.

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba pacjentów objętych systemem: 198.00
wolności: 320/198

Liczba ośrodków współpracujących : 155.00
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OT3.CO1.CS1.Z15.01

"Zdrowie w

służby mundurowe: 836/836

Liczba dofinansowanych programów

więzieniu"-oszacowanie skali

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione naukowo-badawczych w zakresie ARV realizowanych

zagrożenia zakażenia wirusem

wolności: 2009/2009

na terenie kraju: 1.00

służby mundurowe: 53/53

Liczba zarejestrowanych ekspozycji: 53.00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

31 000,00

HIV, WZW B, C, badanie postaw,
zachowań i wiedzy personelu
więziennego oraz ludzi
pozbawionych wolności na temat
chorób zakaźnych w
wytypowanych jedn.
penitencjarnych. Program
badawczy stworzony i
zrealizowany przez Biuro Służby
Zdrowia, OT w W-wie PTOZ we
współpracy z WSZ, CZSW oraz
Europejską Siecią
Przeciwdziałania Narkomanii i
Infekcjom w ZK. Analiza i raport
opracowany w lutym 2007 r.
OT3.CO1.CS2.Z2.03

Zadanie ciągłe.

Liczba osób poddanych farmakoterapii profilaktycznej:
53.00
OT3.CO1.CS2.Z6.02

Zadanie ciągłe.Kontynuacja

pracownicy służby zdrowia: 515/515

Liczba szkoleń: 10.00

szkoleń w zakresie postępowania

służby mundurowe: 120/120

Liczba przeszkolonych pracowników: 635.00

poekspozycyjnego dla

Wyniki ewaluacji szkoleń: Znacznie większy odsetek

pracowników służby zdrowia i

uczestników posiada wiedzę w zakresie postępowania

innych grup zawodowych.

poekspozycyjnego.
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Urząd Wojewódzki - kujawsko-pomorski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

zakładana/Liczba wykonana

całego zadania

całego zadania

kwoty

1. Powołanie zespołu

pracownicy administracji rządowej i

0,00

0,00

koordynacyjnego ds. profilaktyki

samorządowej: 145/47

AIDS natereniewojewództwa.

członkowie organizacji

2. Konferencja szkoleniowa dla

pozarządowych: 8/6

Razem:

0,00

dofinansowania
OT1.CO2.CS1.Z1.13

koordynatorów gminnych
programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz programów
przeciwdziałania narkomanii w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
3. Konsultacje indywidualne dla
realizatorów programów
profilaktycznych.
4. Opiniowanie projektów i
udzielanie rekomendacji
inicjatywom lokalnym.
5. Bieżąca analiza stanu
zagrożenia epidemiologicznego
na terenie województwa.
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Urząd Wojewódzki - lubelski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

10 000,00

10 000,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.137

Cykl szkoleń w zakresie

osoby świadczące usługi seksualne

Ocena efektywności podejmowanych działań: Założone

problematyki HIV/AIDS dla

oraz korzystające z tych usług: 50/25

cele zostały zrealizowane. Prowadzone szkolenia

kuratorów sądowych i osób

inne: 75/75

poszerzyły wiedzę na temat HIV/AIDS grup objętych

świadczących usługi seksualne.
OT1.CO1.CS1.Z1.138

programem.

Organizacja konferencji

pracownicy administracji rządowej i

Ocena efektywności podejmowanych działań: Dokonano

informacyjno-szkoleniowej dla

samorządowej: 0/0

podsumowania działań podejmowanych w zakresie

przedstawicieli Wojewódzkiego

członkowie organizacji

problematyki HIV/AIDS w roku 2007 przez wszystkie

Zespołu ds. Zwalczania AIDS i

pozarządowych: 40/35

podmioty zrzeszone w Wojewódzkim Zespole.

ogół społeczeństwa: 500/650

Liczba PKD: 1.00

14 000,00

9 000,00 Urząd Marszałkowski:
5 000,00

Zapobiegania Zakażeniom HIV.
OT1.CO2.CS2.Z1.54

Wsparcie finansowe punktu
konsultacyjno - diagnostycznego (

Liczba konsultacji: 591.00

koszty osobowe, rzeczowe,

Liczba wykonanych testów: 157.00

reklama punktu, wynajęcie lokalu)

Odsetek zakażonych: 0.10

20 000,00

20 000,00

Razem:

39 000,00

Wyniki ankiet oceniających jakość usług w PKD: brak
danych
Liczba klientów PKD: 650.00
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Urząd Wojewódzki - lubuski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

3 628,00

2 540,00

inne: 1 088,00

14 640,00

8 500,00

inne: 6 140,00

4 053,00

1 000,00

inne: 3 053,00

6 120,00

4 000,00

inne: 2 120,00

3 978,89

3 960,00

inne: 18,00

Razem:

20 000,00

dofinansowania
OT2.CO1.CS2.Z4.03

program profilaktyki HIV/AIDS dla

inne: 305/300

dzieci ze świetlic młodzieżowych
OT2.CO1.CS2.Z4.04

profilaktyka HIV/AIDS wśród

Liczba udzielonych dotacji: 1.00
Kwota dotacji: 2540.00

inne: 680/678

młodzieży szkół

Liczba udzielonych dotacji: 1.00
Kwota dotacji: 8500.00

ponadgimnazjalnych
OT2.CO1.CS2.Z4.05

kampania medialna oraz

inne: 1/1

bezpośrenie działania edukacyjne
OT2.CO1.CS2.Z4.06

program profilaktyczny

Liczba udzielonych dotacji: 1.00
Kwota dotacji: 1000.00

inne: 400/400

skierowany do uczniów ostatnich

Liczba udzielonych dotacji: 1.00
Kwota dotacji: 4000.00

klas szkół gimnazjalnych i szkół
ponadpodstawowych
OT2.CO1.CS2.Z4.07

poszerzenie wiedzy z zakresu
HIV/AIDS u osób z grup ryzyka -

inne: 850/842

Liczba udzielonych dotacji: 1.00
Kwota dotacji: 3960.00

uczniowie w wieku gimnazjalnym
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urząd wojewódzki - łódzki

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

14 085,00

10 375,00

inne: 3 750,00

7 120,00

5 920,00

inne: 1 200,00

34 466,56

21 180,00

inne: 13 286,00

10 510,00

9 600,00

inne: 910,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.66

Przygotowanie kadry

pracownicy oświaty: 120/67

pedagogicznej do realizacji w ich

Ocena efektywności podejmowanych działań: Szkolenie
otrzymało wysoką globalną ocene od uczestników

pracy zawodowej programów
edukacyjnych dotyczących
HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1.69

Bezpieczeństwo służb

służby mundurowe: 70/58

interwencyjnych w dobie AIDS

Ocena efektywności podejmowanych działań:
Przeszkolona grupa funkcjonariuszy stała się źródłem
upowszechniania wiedzy o HIV/AIDS w najbliższym
otoczeniu zarówno personelu służb interwencyjnych, jak
i w środowiskach do których wkraczają z interwencją.

OT1.CO1.CS1.Z2.11

Organizacja Obchodów

ogół społeczeństwa: 2500/2800

działania wspomagające kampanię: Zajęcia edukacyjne

Światowego Dnia AIDS w

dla młodzieży szkół biorącychy udział w konkursie

województwie łodzkim -

elementy kampanii (gadżety): wydrukowano 300

wojewódzki konkurs na plakat dla

plakatów laureatów konkursu, które przekazano do

młodzieży"Młodzież o AIDS" z

szkół.

uroczystym podsumowaniem

protokoły odbioru - realizacja umowy: Zadanie zostało

etapów powiatowych konkursów

zrealizowane w pełni, zgodnie z podpisaną umową.

w dniach poprzedzających

Efektywność kampanii: W prasie ukazały się 23 artykuły,

Światowy Dzień AIDS.

wyemitowano 4 audyradiowe i przeprowadzono 2
telewizyjne wywiady cje z organizatorami konkursu.
sponsorzy i partnerzy: Partnerami w realizacji zadania
to: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
Łodzi oraz stacje powiatowe, starostwa powiatowe i
urzędy miast.

OT1.CO1.CS2.Z2.07

Warsztaty na temat HIV/AIDS dla

osoby używające substancje

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

pacjentów ośrodków leczenia

psychoaktywne, szczególnie

edukacyjnych: Przeprowadzono 8 zajęć edukacyjnych w

uzależnień.

przyjmowane drogą iniekcyjną: 75/72

formie warsztatowej dla 72 pacjentów.
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OT1.CO1.CS2.Z2.08

Szkolenie dla pacjentów Ośrodka

osoby używające substancje

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego

psychoaktywne, szczególnie

edukacyjnych: Szkolenie edukacyjne dla pacjentów

w Kęblinach leczącego osoby

przyjmowane drogą iniekcyjną: 65/69

Ośrodka przeprowadzone w formie warsztatowej

osoby żyjące z HIV/AIDS: 12/11

Liczba programów w tym nowych: 1.00

5 686,57

4 320,00

inne: 1 366,00

10 220,00

9 600,00

inne: 620,00

Razem:

60 995,00

uzależnione od substancji
psychoaktywnych.
OT2.CO1.CS1.Z1.18

Wsparcie psychologiczne dla
osób żyjących z HIV i ich bliskich

Pozytywne zmiany w środowisku osób najbliższych na

w zakresie poprawy komunikacji z

podstawie ankiety ewaluacyjnej: Ewaluacja w rodzinach

bliskimi, nabycia umiejętności

nie została przeprowadzona

radzenia sobie z problemami oraz
wzrostu motywacji do
podejmowania różnych wyzwań
życiowych.
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Urząd Wojewódzki - opolski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

300,00

300,00

600,00

600,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.124

Organizacja warsztatu z zakresu

młodzież ucząca się i studiująca:

profilaktyki ryzykownych

30/30

zachowań wśród młodzieży.
Odbiorcy: liderzy młodzieżowi ze
szkół ponadgimnazjalnych w
powiecie opolskim. Prowadzący:
psycholog.
Program szkolenia:
1. Zachowania ryzykowne dzieci
i młodzieży.
2. Komunikacja interpersonalna
w sytuacjach trudnych.
OT1.CO1.CS1.Z1.127

Organizacja szkolenia z zakresu

inne: 29/29

profilaktyki HIV/AIDS w Strzelcach
Opolskich. Odbiorcy: pracownicy
zakładów fryzjerskich i
kosmetycznych. Prowadzący: lek.
med. Marcin Czarnecki - Klinika
Chorób Zakaźnych Akademii
Medycznej we Wrocławiu.
Program szkolenia:
1. Cele i założenia kampanii
społecznej AIDS w 2007 roku.
2. Higiena pracy w zakładzie
kosmetycznym.
3. Epidemiologia w kraju i
województwie opolskim
4. Medyczne podstawy
zakażenia.
5. Profilaktyka i leczenie.
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OT1.CO1.CS1.Z1.128

Organizacja szkolenia z zakresu

inne: 20/20

600,00

600,00

1 100,00

1 100,00

profilaktyki HIV/AIDS w Brzegu.
Odbiorcy: pracownicy zakładów
fryzjerskich i kosmetycznych.
Prowadzący: lek. med. Marcin
Czarnecki - Klinika Chorób
Zakaźnych Akademii Medycznej
we Wrocławiu.
Program Szkolenia:
1. Cele i założenia kampanii
społecznej AIDS w 2007 roku.
2. Higiena pracy w zakładzie
kosmetycznym.
3. Epidemiologia w kraju i
województwie opolskim
4. Medyczne podstawy
zakażenia.
5. Profilaktyka i leczenie.
OT1.CO1.CS1.Z1.129

Organizacja prelekcji z zakresu

młodzież ucząca się i studiująca:

profilaktyki HIV/AIDS oraz pokazu 200/200
spektaklu
edukacyjno-profilaktycznego
Niech jutro nadejdzie w
Kluczborku. Odbiorcy: uczniowie
szkól ponadgimnazjalnych.
Prelegent: lek. med. Marcin
Czarnecki, Klinika Chorób
Zakaźnych Akademii Medycznej
we Wrocławiu.
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OT1.CO1.CS1.Z1.130

Organizacja prelekcji z zakresu

młodzież ucząca się i studiująca:

1 100,00

1 100,00

pracownicy oświaty: 18/18

300,00

300,00

pracownicy służby zdrowia: 45/45

300,00

300,00

profilaktyki HIV/AIDS oraz pokazu 200/200
spektaklu
edukacyjno-profilaktycznego
Niech jutro nadejdzie w
Głubczycach. Odbiorcy: uczniowie
szkól ponadgimnazjalnych.
Prelegent: lek. med. Marcin
Czarnecki &#8211; Klinika Chorób
Zakaźnych Akademii Medycznej
we Wrocławiu.
OT1.CO1.CS1.Z1.131

Organizacja szkolenia z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS w
Namysłowie. Odbiorcy: dyrektorzy
szkół, nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy szkolni.
Program szkolenia:
1. Epidemiologia w kraju i
województwie opolskim.
2. Medyczne podstawy
zakażenia.
3. Zachowania ryzykowne.
4. Profilaktyka i leczenie.

OT1.CO1.CS1.Z1.132

Organizacja szkolenia z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS w
Namysłowie. Odbiorcy: personel
medyczny; lekarze, pielęgniarki.
Program szkolenia:
1. Epidemiologia w kraju i
województwie opolskim.
2. Medyczne podstawy
zakażenia.
3. Zachowania ryzykowne.
4. Profilaktyka i leczenie.
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OT1.CO1.CS1.Z1.133

Organizacja warsztatu Oko w oko

członkowie organizacji

z trudnym klientem, specyfika

pozarządowych: 15/11

600,00

600,00

300,00

300,00

terenowych działań
profilaktycznych; na przykładzie
Centrum Profilaktyki i Edukacji
Społecznej Parasol (Kraków).
Program warsztatów:
1. Programy realizowane przez
stowarzyszenie
2. Jak pracować z osobami
świadczącymi płatne usługi
seksualne.
3. Moje predyspozycje do pracy
wolontariusza.
4. Jak prasować z dziećmi ulicy.
OT1.CO1.CS1.Z1.134

Organizacja warsztatu z zakresu

członkowie organizacji

profilaktyki HIV/AIDS &#8222;Oko pozarządowych: 15/15
w oko z trudnym klientem
&#8211; specyfika terenowych
działań profilaktycznych&#8221;.
Program warsztatów:
1. Mój pierwszy kontakt z osobą
zakażoną HIV.
2. Rozumienie tolerancji &#8211;
próba sformułowania definicji w
grupach.
3. Moje własne ograniczenia w
kontaktach z osobami zakażonymi
&#8211; dyskusja.
4. Rozumienie ryzyka &#8211;
doświadczenia własne.
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OT1.CO1.CS1.Z1.135

Organizacja spotkań dla

młodzież ucząca się i studiująca:

studentów opolskich uczelni z

20/20

1 450,00

1 450,00

1 500,00

1 500,00

1 800,00

1 800,00

zakresu profilaktyki HIV/AIDS pt.
&#8222;Przeciwdziałanie
stygmatyzacji i dyskryminacji osób
żyjących z HIV/AIDS&#8221;.
Spotkania odbyły się w ramach
Dni Kultury Studenckiej.
OT1.CO1.CS1.Z2.46

Organizacja imprezy klubowej dla

młodzież ucząca się i studiująca:

studentów opolskich uczelni

500/500

poświęcona profilaktyce
HIV/AIDS. Współorganizatorzy:
WSSE, PSSE, Samorząd
Studencki Uniwersytetu
Opolskiego. Ilość uczestników
imprezy: 400 osób.
OT1.CO1.CS1.Z2.47

Organizacja projekcji filmu

młodzież ucząca się i studiująca:

połączona z prelekcją na temat

60/60

kampanii społecznej AIDS 2007

pracownicy oświaty: 20/20

oraz obchodami

pracownicy massmediów: 10/10

Międzynarodowego Dnia Walki z

członkowie organizacji

AIDS (1 grudnia 2007). Odbiorcy:

pozarządowych: 20/20

przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
pedagodzy szkolni,
przedstawiciele instytucji
działających w ochronie zdrowia,
studenci opolskich uczelni,
dziennikarze.
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OT1.CO1.CS1.Z2.48

Realizacja akcji profilaktycznej z

ogół społeczeństwa: 10000/10000

3 500,00

3 500,00

50,00

50,00

Razem:

13 500,00

zakresu zapobiegania HIV/AIDS
pod hasłem &#8222;Tańcz z
wyobraźnią&#8221;. W ramach
przedsięwzięcia w kilku
największych klubach
muzycznych w województwie
opolskim wśród młodzieży
dystrybuowano podstawki pod
napoje z nadrukiem hasła
kampanii i adresem PKD, w
którym można wykonać
anonimowy i bezpłatny test w
kierunku HIV. Cel
przedsięwzięcia: zwrócenie uwagi
młodych ludzi na ryzykowne
zachowania oraz poinformowanie
o działalności PKD w Opolu.
OT1.CO1.CS4.Z2.33

Dystrybucja materiałów

pracownicy służby zdrowia:

informacyjno - edukacyjnych

1000/1000

adresowanych do kadry
medycznej. Zasady postępowania
po ekspozycji zawodowej na krew
i inny potencjalnie infekcyjny
materiał mogący zawierać
HIV&#8221;. Ulotki (1000 szt.)
rozdysponowano wśród 30
zakładów opieki zdrowotnej z
terenu województwa opolskiego.
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Urząd Wojewódzki - podkarpacki

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

0,00

dofinansowania
OT1.CO2.CS1.Z1.46

pozyskiwanie i dystrybucja

członkowie organizacji

materiałów

pozarządowych: 6/6

informacyjno-edukacyjnych,

inne: 26/26

umieszczenie informatora "Gdzie
szukać pomocy" na stronach
internetowych
OT1.CO2.CS1.Z1.47

pozyskiwanie i dystrubucja

członkowie organizacji

materiałów edukacyjnych do

pozarządowych: 6/6

wszystkich starostw i organizacji

inne: 26/26

pozarządowych zajmujących się
tematyką HIV/AIDS
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urząd wojewódzki - śląski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

służby mundurowe: 0/0

0,00

351,60

służby mundurowe: 0/0

0,00

0,00

Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.58

"Szkolenie podwyższające
kwalifikacje służb
interwencyjnych" - szkolenie jest
organizowane we współpracy z
Polskim Towarzystwem Oświaty
Zdrowotnej oddział w
Częstochowie. Obejmuje 20
godzin dydaktycznych z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS z
uwzględnieniem procedur
działania po ekspozycji
zawodowej na wirus HIV.

OT1.CO1.CS1.Z1.59

"Szkolenie podwyższające
kwalifikacje służb
interwencyjnych" - szkolenie jest
organizowane we współpracy z
Polskim Towarzystwem Oświaty
Zdrowotnej oddział w
Częstochowie. Obejmuje 20
godzin dydaktycznych z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS z
uwzględnieniem procedur
działania po ekspozycji
zawodowej na wirus HIV.
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OT1.CO1.CS1.Z1.60

"Szkolenie podwyższające

służby mundurowe: 0/0

0,00

357,00

służby mundurowe: 0/0

0,00

338,60

kwalifikacje służb
interwencyjnych" - szkolenie jest
organizowane we współpracy z
Polskim Towarzystwem Oświaty
Zdrowotnej oddział w
Częstochowie. Obejmuje 20
godzin dydaktycznych z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS z
uwzględnieniem procedur
działania po ekspozycji
zawodowej na wirus HIV.
OT1.CO1.CS1.Z1.61

"Szkolenie podwyższające
kwalifikacje służb
interwencyjnych" - szkolenie jest
organizowane we współpracy z
Polskim Towarzystwem Oświaty
Zdrowotnej oddział w
Częstochowie. Obejmuje 20
godzin dydaktycznych z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS z
uwzględnieniem procedur
działania po ekspozycji
zawodowej na wirus HIV.
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OT1.CO1.CS1.Z1.62

"Żyję bez ryzyka" wojewódzki

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

konkurs wiedzy o AIDS w

pracownicy oświaty: 0/0

0,00

0,00

0,00

619,32

Razem:

1 666,52

kategorii prezentacja
multimedialna - konkurs wiedzy
skierowany jest do uczniów szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z obszaru
województwa śląskiego.
Realizacja przedsięwzięcia
uwzględnia wstępne szkolenie
kadry pedagogicznej szkół
biorących udział w konkursie na
temat profilaktyki HIV/AIDS.
Konkurs zorganizowany jest we
współpracy z Polskim
Towarzystwem Oświay
Zdrowotnej oddział w
Częstochowie.
OT1.CO1.CS1.Z1.64

"HIV może dotyczyć każdego" -

służby mundurowe: 0/50

seminarium dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS, pracy z osobami
potencjalnie zakażonymi,
ekspozycji zawodowej na wirusa
HIV
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urząd wojewódzki - warmińsko-mazurski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

0,00

0,00

950,63

950,63

33 403,97

31 250,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.79

Udział w dorocznej kampanii

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

medialnej Krajowego Centrum ds. pracownicy socjalni: 0/0
AIDS

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 0/0
organizacje pracodawców: 0/0

OT1.CO1.CS1.Z2.15

szkolenie w WSSE pt. " Rola i

pracownicy służby zdrowia: 29/29

charakter kampanii medialnych nt.
HIV , poradnictwo i rola punktów
PKD w kierunku HIV, diagnostyka
laboratoryjna w kierunku HIV.
OT1.CO2.CS1.Z1.09

Konferencja międzynarodowa na

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

temat aktualnych problemów

pracownicy służby zdrowia: 0/0

związanych z rozprzestrzenianiem pracownicy oświaty: 0/0
się narkomanii oraz HIV/AIDS

służby mundurowe: 0/0

-upowszechnienie wiedzy z

pracownicy socjalni: 0/0

zakresu problemów dotyczących

pracownicy administracji rządowej i

HIV/AIDS

samorządowej: 0/0

-promocja postaw i zachowań

inne: 0/352

prozdrowotnych u młodzieży i
dzieci
-wymiana doświadczeń i
nawiązanie współpracy
międzynarodowej
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OT1.CO2.CS2.Z1.47

Powołanie PKD w Ełku.

ogół społeczeństwa: 0/0

7 782,80

7 782,80

ogół społeczeństwa: 0/87

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

Razem:

49 983,43

Dystrybucja materiałów.
Opracowanie i wydrukowanie
naklejek op PKD. Nagłaśnianie
nowo otwartego PKD w Ełku
poprzez dystrybucję naklejek do
autobusów MPK i PKS.
Wykonanie 10 tablic
informacyjnych (oPKD) przez
firmę BAKA w Olsztynie
OT1.CO2.CS2.Z1.49

Uruchomienie Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Ełku

OT1.CO1.CS4.Z2.31

-Zamieszczenie bieżących

ogół społeczeństwa: 0/0

informacji na stronach WSSE ,

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

PSEE oraz urzędów miast i gmin,

pracownicy służby zdrowia: 0/0

szkół i bibliotek,

pracownicy oświaty: 0/0

-dysrybucja materiałów

służby mundurowe: 0/0

edukacyjnych do placówek służby
zdrowia, na prześciach
granicznych z obwodem
kaliningradzkim FR, w pubach
akademickich, internatach
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urząd marszałkowski - kujawsko-pomorski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

11 650,00

8 000,00

inne: 3 650,00

53 900,00

48 300,00

inne: 5 600,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.84

"Żyję bez ryzyka -

ogół społeczeństwa: 3000/3100

Ocena efektywności podejmowanych działań: szkolenie

przeciwdziałanie HIV/AIDS".

młodzież ucząca się i studiująca:

dla młodzieży cieszyły się dużym zainteresowaniem w

Organizacja trzech happeningów

3750/3000

szkołach; nadal istnieje duże zapotrzebowanie na tego

na ulicach Torunia oraz szkolenia

rodzaju projekty.

w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz
uczelniach na temat HIV/AIDS na
terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.
OT1.CO1.CS2.Z3.17

NIE - Alkoholowi, NIE -

młodzież ucząca się i studiująca:

Narkotykom, NIE - HIV/AIDS

300/300

Liczba programów edukacyjnych: 1

Harcerska akcja edukacyjna.
[Zajęcia dla młodych ludzi,
prowadzone metodą warsztatową,
na temat uzależnień i
bezpiecznych zachowań
seksualnych (w tym profilaktyka
HIV/AIDS)].
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OT2.CO1.CS1.Z1.32

"Punkt konsultacyjno-informacyjny osoby żyjące z HIV/AIDS: 100/100
HIV/AIDS" - udzielanie pomocy

inne: 50/100

psychologicznej, terapeutycznej,

ogół społeczeństwa: 0/0

edukacyjnej osobom zakażonym

pary o różnym statusie serologicznym:

HIV, chory na AIDS oraz ich

50/50

Liczba programów w tym nowych: 1.00

11 150,00

8 000,00

inne: 3 150,00

Liczba programów w tym nowych: 1.00

15 500,00

11 400,00

inne: 4 100,00

Razem:

75 700,00

rodzinom, aktywizacja osób
zakażonych, aby osiągnęły
pełniejsze uczestnictwo w życiu
społecznym, pozyskiwanie i
podział darowizn wśród osób
zakażonych HIV, chorych na
AIDS, a także poces przemiany
postaw społecznych wobec osób
żyjących z HIV i chorych na AIDS.
OT2.CO1.CS1.Z1.33

Program rozwiązywania

inne: 0/15

uzależnień "Jestem
trzeźwy".Program wsparcia i
pomocy osobom uzależnionym,
zakażonym HIV/chorym na AIDS,
które leczyły się w ośrodkach
stacjonarnych, udzielanie im
wsparcia, pomocy terapeutycznej
oraz psychologicznej, stworzenie
możliwości nabywania i rozwijania
istotnych umiejętności
psychospołecznych.
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Urząd Marszałkowski - pomorski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty
dofinansowania

OT1.CO1.CS1.Z4.03

Powołanie Zespołu ds. AIDS na

pracownicy służby zdrowia: 0/0

rzecz realizacji Programu

pracownicy oświaty: 0/0

Zwalczania AIDS i Zapobiegania

pracownicy administracji rządowej i

Zakażeniom HIV na lata 2007 -

samorządowej: 0/0

0,00

0,00 Urząd Marszałkowski:
0,00
Wojewoda: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

2011 o charakterze wojewódzkim.

0,00

W skład Zespołu wchodzą

inne: 0,00

przedstawiciele: Marszałka
Województwa Pomorskiego,
Wojewody Pomorskiego,
Pomorskiego Kuratora Oświaty,
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej, Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ
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Opracowanie Programu

ogół społeczeństwa: 0/0

Zwalczania AIDS i Zapobiegania

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

Zakazeniom HIV na lata 2007 -

kobiety w wieku prokreacyjnym,

2011 o charakterze wojewódzkim

kobiety ciężarne i planujące ciążę: 0/0

i przyjęcie go przez Zarząd

osoby używające substancje

Województwa Pomorskiego do

psychoaktywne, szczególnie

realizacji Uchwałą 941/77/07 z

przyjmowane drogą iniekcyjną: 0/0

dnia 27 listopada 2007

osoby świadczące usługi seksualne

0,00

0,00

inne: 0,00
Krajowe Centrum ds.
AIDS: 0,00
Inspekcja Sanitarna:
0,00
Wojewoda: 0,00
Urząd Marszałkowski:
0,00

oraz korzystające z tych usług: 0/0
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 0/0
osoby pozbawione wolności: 0/0
pracownicy służby zdrowia: 0/0
pracownicy oświaty: 0/0
służby mundurowe: 0/0
pracownicy socjalni: 0/0
służby ratunkowe: 0/0
pracownicy massmediów: 0/0
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 0/0
organizacje pracodawców: 0/0
członkowie organizacji
pozarządowych: 0/0
środowiska opiniotwórcze: 0/0
inne: 0/0
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OT1.CO1.CS1.Z4.05

Opracowanie szczegółowego

ogół społeczeństwa: 0/0

Harmonogramu realizacji zadań

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

zgodnego z Programem

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Zwalczania AIDS i Zapobiegania

kobiety ciężarne i planujące ciążę: 0/0

Zakażeniom HIV na lata 2007 -

osoby używające substancje

2011w woj. pomorskim na rok

psychoaktywne, szczególnie

2008

przyjmowane drogą iniekcyjną: 0/0

0,00

0,00

Krajowe Centrum ds.
AIDS: 0,00
Inspekcja Sanitarna:
0,00
Wojewoda: 0,00
Urząd Marszałkowski:

osoby świadczące usługi seksualne

0,00

oraz korzystające z tych usług: 0/0
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 0/0
osoby pozbawione wolności: 0/0
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni): 0/0
pracownicy służby zdrowia: 0/0
pracownicy oświaty: 0/0
służby mundurowe: 0/0
pracownicy socjalni: 0/0
służby ratunkowe: 0/0
pracownicy massmediów: 0/0
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 0/0
organizacje pracodawców: 0/0
członkowie organizacji
pozarządowych: 0/0
środowiska opiniotwórcze: 0/0
inne: 0/0
OT3.CO1.CS1.Z13.02

Utworzenie bazy danych o

inne: 0,00

Wyniki monitoringu i ewaluacji: opracowana baza

placówkach leczniczych i terapii
HIV oraz zakres ich działania ( w
Polsce i w woj. pomorskim )
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0,00

0,00

OT3.CO1.CS2.Z3.01

Stworzenie zbioru danych i

pracownicy służby zdrowia: 0/0

Liczba programów edukacyjnych: liczba publikacji (30),

ksiązek z zakresu HIV/AIDS oraz

służby mundurowe: 0/0

liczba podmiotów którym przekazano materiały(4)

udostępnianie publikacji

służby ratunkowe: 0/0

podmiotom realizującym zadania

pracownicy całodobowych placówek

woj. pomorskiego w tym zakresie

dla dzieci i młodzieży: 0/0

0,00

0,00

Razem:

0,00

inne: 0/0
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Data wygenerowania: 2008-11-02

urząd marszałkowski - świętokrzyski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.72

konferencja-seminarium

młodzież ucząca się i studiująca:

naukowo-edukacyjne:Wiemy

0/120

coraz więcej, ale wciąż mało...,
Nie daj szansy AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1.73
OT1.CO1.CS1.Z1.74

informowanie o cyklach szkoleń

pracownicy służby zdrowia: 0/0

w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

pracownicy oświaty: 0/0

Konkurs na prezentację

młodzież ucząca się i studiująca:

multimedialną:

0/273

&#8222;Gimnazjalisto! Wybierz
zdrowe życie bez
nałogów&#8221; w roku 2007
poszerzony o tematykę w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS
(uroczyste podsumowania
konkursu na etapie powiatowym)
OT1.CO1.CS1.Z1.86
OT1.CO1.CS1.Z1.87

zajęcia edukacyjne dla młodzieży młodzież ucząca się i studiująca:
za pomocą metod aktywnych

0/1500

szkolenie dla nauczycieli i

pracownicy oświaty: 0/27

0,00

0,00

młodzież ucząca się i studiująca:

0,00

0,00

0,00

0,00

opiekunów szkolnych PCK
OT1.CO1.CS1.Z1.88

kontynuacja edukacji

młodzieżowych liderów zdrowia w 0/372
oparciu o program &#8222;Bez
ryzyka&#8221;
OT1.CO1.CS1.Z1.89

kontynuacja warsztatów

pracownicy oświaty: 0/30

szkoleniowych dla nauczycieli w
ramach projektu &#8222; Prawda
o AIDS &#8211; Przekaż ja
dalej&#8221;
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OT1.CO1.CS1.Z1.90

konkurs na prezentację

młodzież ucząca się i studiująca: 0/6

0,00

0,00

pracownicy oświaty: 0/6

0,00

0,00

młodzież ucząca się i studiująca: 0/12

0,00

0,00

szkolenie dla nauczycieli dot.

pracownicy służby zdrowia: 0/0

0,00

0,00

profilaktyki HIV/AIDS

pracownicy oświaty: 0/17

konkurs na plakat dla młodzieży

młodzież ucząca się i studiująca: 0/25

0,00

0,00

młodzież ucząca się i studiująca:

0,00

0,00

multimedialną dla szkół średnich
pt: &#8222;W życiu jak w tańcu
każdy krok ma znaczenie. Nie daj
szansy AIDS&#8221;
OT1.CO1.CS1.Z1.91

szkolenie dla szkolnych
koordynatorów programu
edukacyjnego
&#8222;Zapobieganie HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym drogą
płciową

OT1.CO1.CS1.Z1.92

konkurs na prezentację
multimedialną pt: &#8222;Więcej
wiesz, mniej ryzykujesz&#8221;

OT1.CO1.CS1.Z1.93
OT1.CO1.CS1.Z1.94

pt &#8222;W życiu jak w tańcu,
każdy krok ma znaczenie&#8221;
OT1.CO1.CS1.Z1.95

spotkania edukacyjne z

przedstawicielami Stowarzyszenia 0/1000
OT1.CO1.CS1.Z1.96

&#8222;Res Humanae&#8221;

pracownicy oświaty: 0/0

szkolenie dla nauczycieli i

pracownicy oświaty: 0/20

0,00

0,00

Powiatowy Przegląd Sztuk

młodzież ucząca się i studiująca:

0,00

0,00

Teatralnych pt: &#8222;W życiu

0/1260

0,00

0,00

pedagogów szkolnych
OT1.CO1.CS1.Z1.97

jak w tańcu, każdy krok ma
znaczenie&#8221;
OT1.CO1.CS1.Z1.98

edukacja młodzieży (w ramach

młodzież ucząca się i studiująca:

Akcji Letniej 2007) przebywającej

0/356

na obozach i koloniach na terenie
powiatu buskiego i pińczowskiego
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OT1.CO1.CS1.Z1.99

edukacja dzieci i młodzieży z

młodzież ucząca się i studiująca: 0/40

0,00

0,00

młodzież ucząca się i studiująca: 0/32

0,00

0,00

0,00

0,00

terenów gminy Kije podczas zajęć
i spotkań organizowanych przez
kierowników i pracowników
biblioteki gminnej w Kijach i 4
bibliotek filialnych
OT1.CO1.CS1.Z1.100

międzyszkolny konkurs wiedzy
dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu buskiego: &#8222;Co
musisz wiedzieć o
HIV/AIDS&#8221;

OT1.CO1.CS1.Z2.22

konferencja prasowa inaugurująca pracownicy massmediów: 0/0
kampanię

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 0/29
członkowie organizacji
pozarządowych: 0/0

OT1.CO1.CS1.Z2.23

happening z udziałem młodzieży

młodzież ucząca się i studiująca: 0/57

0,00

0,00

OT1.CO1.CS1.Z2.24

Włączenie sieci bibliotek

ogół społeczeństwa: 0/31

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 0/0

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 0/0

0,00

0,00

publicznych w realizację działań
edukacyjnych
OT1.CO1.CS1.Z2.25

kampania medialna &#8211;
informacje do mediów lokalnych

OT1.CO1.CS1.Z2.26

informacje na stronach
internetowych WSEE i PSSE oraz
stronie internetowej Telewizji
Internetowej Końskie

OT1.CO1.CS2.Z2.14

Ddziałania edukacyjne

ogół społeczeństwa: 0/4000

prowadzone bezpośrednio w

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

40 000,00

40 000,00 Urząd Marszałkowski:
40 000,00

środowisku osób o wysokim
poziomie zachowań ryzykownych.
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OT1.CO1.CS3.Z4.01

informacje i materiały dot.

kobiety w wieku prokreacyjnym,

0,00

0,00

kampanii skierowanej do kobiet w

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

ciąży &#8222;Daj szansę

0/430

ogół społeczeństwa: 0/0

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 0/0

0,00

0,00

swojemu dziecku &#8211; nie daj
szansy AIDS&#8221; wraz z
informacją dot. punktu
konsultacyjnego przesłano do
placówek służby zdrowia na
terenie woj. świętokrzyskiego
OT1.CO1.CS4.Z2.20

dystrybucja różnorodnych
materiałów
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do grup
docelowych.

OT1.CO2.CS2.Z1.50

. 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) szybką diagnozę; oraz
zwiększenie liczby
funkcjonujących punktów
konsultacyjno&#8211;diagnostycz
nych stosownie do potrzeb i
możliwości
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OT2.CO1.CS1.Z2.06

Otwarcie punktu

ogół społeczeństwa: 0/0

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 0/0

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 0/0

0,00

0,00

Wspieranie organizacji

członkowie organizacji

0,00

0,00

pozarządowych poprzez

pozarządowych: 0/5

0,00

0,00

0,00

0,00

Konsultacyjno-Diagnostyczno-Info
rmacyjnego dla osób z grup
ryzyka oraz żyjących z HIV/AIDS
ich osób i bliskich
OT2.CO1.CS1.Z2.07

Udział Pełnomocnika Wojewody
ds. Rodziny i Uzależnień oraz
Zespołu ds. Rodziny w
organizowaniu Świętokrzyskich
Dni Profilaktyki i zainicjowanie
tematyki osób żyjących z
HIV/AIDS.

OT2.CO1.CS1.Z2.08

Udzielanie porad przez
specjalistów w &#8222;Ośrodku
Wsparcia Rodziny&#8221;
działającym przy wojewodzie

OT2.CO1.CS1.Z2.09

współprace w ramach Zespołu ds.
Rodziny, udział w Ośrodku
Wsparcia Rodziny
OT3.CO1.CS2.Z1.02

Wdrożenie jednolitej procedury

pracownicy służby zdrowia: 0/0

postępowania poekspozycyjnego służby ratunkowe: 0/0
we wszystkich zakładach opieki
zdrowotnej Województwa
Świętokrzyskiego
OT3.CO1.CS2.Z1.03

Promowanie wśród lekarzy

inne: 0/2033

prowadzących ciążę obowiązku
proponowania wszystkim
kobietom ciężarnym
dobrowolnego wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV.
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OT3.CO1.CS2.Z1.04

Promowanie wśród lekarzy

inne: 0/2033

0,00

0,00

prowadzących ciążę obowiązku
proponowania wszystkim
kobietom ciężarnym
dobrowolnego wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV.
OT3.CO1.CS2.Z6.03

Szkolenie dla lekarzy stażystów

pracownicy służby zdrowia: 0/80

0,00

0,00

OT3.CO1.CS2.Z6.04

Wykłady w ramach przedmiotu

pracownicy służby zdrowia: 0/240

0,00

0,00

Razem:

40 000,00

Epidemiologia na Wydziale Nauk
o zdrowiu Akademii
Świętokrzyskiej na kierunkach:
pielęgniarstwo i położnictwo
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urząd marszałkowski - wielkopolski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty
dofinansowania

OT1.CO1.CS1.Z1.85

" Młodzieżowi Liderzy Zdrowia "

młodzież ucząca się i studiująca:

-Młodzi edukatorzy

685/685

12 000,00

10 990,00 Urząd Marszałkowski:
10 990,00
Inspekcja Sanitarna: 1
010,00

OT1.CO1.CS1.Z1.101

Telefoniczny Punkt Informacyjny

ogół społeczeństwa: 0/0

dot.HIV i AIDS

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

6 045,00

6 045,00

4 760,00

3 360,00 Urząd Marszałkowski:

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę: 0/0
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 0/0
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: 0/0
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 0/0
osoby pozbawione wolności: 0/0
inne: 0/0
OT1.CO2.CS1.Z1.10

Strona internetowa www

ogół społeczeństwa: 0/0

dotycząca informacji na temat HIV

3 360,00

i AIDS, ( Poradnictwo, Punkty

inne: 1 400,00

informacyjne ,Bezpłatne testy
HIV, Punkty pomocy ,
najważniejsze linki ...itd.)
OT1.CO1.CS1.Z1.136

Szkolenie dla pielęgniarek nt.

pracownicy służby zdrowia: 100/100

5 000,00

"HIV i AIDS - problem społeczny"

5 000,00 Urząd Marszałkowski:
5 000,00

, w Kaliszu w dniu 10.10.2007 r.
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OT1.CO1.CS1.Z2.21

"W Życiu jak w tańcu , każdy krok

młodzież ucząca się i studiująca:

ma znaczenie ","Ja już wiem

5000/4000

12 900,00

4 204,00

Krajowe Centrum ds.
AIDS: 6 750,00

dlaczego powinnaś / powinnieneś

Inspekcja Sanitarna: 4

posiadać wiedzę o HIV/AIDS " -

196,00

Konkurs literacki dla młodzieży

Wojewoda: 0,00

gimnazjalnej

Urząd Marszałkowski:
4 204,00

OT1.CO1.CS1.Z2.27

"Bezpieczne Walentynki" -

ogół społeczeństwa: 0/0

Efektywność kampanii: Duże zaintertesowanie

kampania informacyjna na terenie młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

uzasadnia kontynuację w czasie Juvenaliów,Efektem

poznańskich uczelni wyższych. ( 4 kobiety w wieku prokreacyjnym,

testów 2 próby ujemne

uczelnie )

8 226,70

4 526,70

Inspekcja Sanitarna:
500,00
inne: 3 200,00

kobiety ciężarne i planujące ciążę: 0/0 sponsorzy i partnerzy: Uniwersytet Medyczny

Konkurs pocztowy dot. wiedzy nt.

działania wspomagające kampanię: Pakiety

HIV/AIDS

informacyjne dla mediów ( 5 szt.) Konkurs wiedzy o HIV,
Punkty konsultacyjne . Poradnictwo psychologiczne
przed i po teście HIV, Możliwość przeprowadzenia
częściowo płatnego testu HIV
elementy kampanii (gadżety): Broszury, ulotki (
Krajowego Centrum ds. AIDS) Specjalne kartki
pocztowe Walentynkowe
protokoły odbioru - realizacja umowy: Raport WSSE z
realizacji Akcji \\

OT1.CO1.CS1.Z2.28

Organizacja Konferencji

ogół społeczeństwa: 200/230

Popularno-naukowej " Nie Daj

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0

Szansy AIDS"

pracownicy służby zdrowia: 0/0

9 145,89

9 145,89 Urząd Marszałkowski:
9 145,00
Inspekcja Sanitarna:

pracownicy oświaty: 0/0

0,00

pracownicy socjalni: 0/0

inne: 0,00

służby ratunkowe: 0/0
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 0/0
członkowie organizacji
pozarządowych: 0/0
kościoły i związki wyznaniowe: 0/0
środowiska opiniotwórcze: 0/0
Razem:
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Data wygenerowania: 2008-11-02

urząd marszałkowski - zachodniopomorski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

150 000,00

150 000,00

inne: 75 000,00

150 000,00

150 000,00

inne: 75 000,00

150 000,00

150 000,00

inne: 75 000,00

30 440,00

30 440,00

Razem:

480 440,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS2.Z2.15

Projekt europejski

osoby używające substancje

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

"BORDERNET-HIV/AIDS i

psychoaktywne, szczególnie

edukacyjnych: 14 działań aw grupach ryzyka

STD:prewencja, diagnostyka i

przyjmowane drogą iniekcyjną: 0/0

terapia transgraniczna wzdłuż

osoby świadczące usługi seksualne

starych i nowych granic UE"

oraz korzystające z tych usług: 0/0
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 0/0
pracownicy służby zdrowia: 0/0
pracownicy oświaty: 0/0
służby mundurowe: 0/0
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 0/0
członkowie organizacji
pozarządowych: 0/0

OT1.CO1.CS4.Z1.14

BORDERNET - szkolenie

pracownicy służby zdrowia: 0/0

nauczycieli, policjantów,

pracownicy oświaty: 0/0

pielęgniarek, szkolenia

służby mundurowe: 0/0

multiplerów, opracowanie i
dystrybucja materiałów info-edu.
OT1.CO1.CS5.Z1.04

BORDERNET - utworzenie

ogół społeczeństwa: 0/0

regionalnych transgranicznych

Zgodność standardów z zaleceniami
międzynarodowymi: usprawnienia w celu ich osiągnięcia

sieci dopasowujących prewencję
w zakresie HIV/AIDS/STD
OT1.CO2.CS2.Z1.52

Rozbudowa działalności PKD

ogół społeczeństwa: 0/0

połączone z poradnictwem przed i
po teście dostosowane do potrzeb
rzeczywistych i zgodne ze
standardami europejskimi.
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Urząd Marszałkowski - warmińsko-mazurski

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

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Pozostałe źródła

kwota realizacji

kwota realizacji

dofinansowania i

całego zadania

całego zadania

kwoty

2 300,00

2 300,00

10 000,00

10 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

Razem:

29 300,00

dofinansowania
OT1.CO1.CS1.Z1.110

Kontynuacja szkoleń

młodzież ucząca się i studiująca:

edukacyjno-profilaktycznych dla

0/6363

młodzieży szkolnej-olimpiada o
zdrowiu i zdrowym stylu życiu
przeprowadzona w czterech
etapach.
OT1.CO1.CS1.Z1.115

Profilaktyka uzależnień od

ogół społeczeństwa: 0/3800

narkotyków i tytoniu

młodzież ucząca się i studiująca: 0/0
osoby pozbawione wolności: 0/0
pracownicy oświaty: 0/0

OT1.CO1.CS1.Z3.02

Zwiększenie skuteczności

młodzież ucząca się i studiująca:

zapobiegania chorobom

0/343

zakaźnym-zorganizowanie
wojewódzkiego konkursu wiedzy
o HIV/AIDS i innych chorobach
przenoszonych droga płciową pod
hasłem"Nie daj szansy AIDS"
OT1.CO1.CS4.Z2.27

Obchody Światowego Dnia AIDS,

ogół społeczeństwa: 0/0

zamieszczanie informacji na
stronie internetowej
OT1.CO2.CS2.Z1.51

Otwarcie punktu Konsultacyjno-

ogół społeczeństwa: 0/87

Liczba klientów PKD: 87.00

Diagnostycznego w Ełku
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