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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

1

Spotkanie realizatorów Krajowego
Programu

Coroczne spotkanie realizatorów Krajowego Programu epidemiologia, dane z PKD, kampanie społeczne, nowa edycja
harmonogramu na lata 2012-2016.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

2

Szkolenie innych grup zawodowych:
1. do pracowników medycznych, w
tym między innymi: lekarzy,
pielęgniarek i położnych, ratowników
medycznych, pracowników pomocy
społecznej i instruktorów itp.
2. do osób, które prowadzą szkolenia,
prelekcje, pogadanki w tym między
innymi: do kadry pedagogicznej,
nauczycieli, katechetów, instruktorów
itp.

Liczba szkoleń dla pracowników medycznych: 12, łącznie
przeszkolono - 254 osoby
Liczba szkoleń dla osób prowadzaących szkolenia itd.: 10,
łącznie przeszkolono - 242 osoby
Bloki tematyczne: epidemiologia, polityka państwa w zakresie
walki epidemią HIV/AIDS, współpraca międzynarodowa , aspekty
medyczne, profilaktyka i punkty diagnostyczne, aspekty
psychospołeczne, seksuologia, zagadnienia etyczno-prawne,
narkotyki, spotkanie z osobą żyjącą z HIV.

pracownicy służby zdrowia: /254
inne: /242
Razem: /496

3

Warsztaty dotyczące Harmonogramu Warsztaty dotyczące Harmonogramu na lata 2012-2016 - w
na lata 2012-2016
związku z konicznościa opracowania nowej edycji harmonogramu
miały miejsce warsztaty, w których uczestniczyli przedstawiciele
środowisk zaangażowanych w tematykę HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych

4

Druk plakatów typu A2 kampanii "Zrób
test na HIV", dystrybucja oraz
ekspozycja we wszystkich systemach
IDS na terenie Polski

ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
15670,20
Wydatkowana kwota:
15670,20

5

Opracowanie kreacji ogólnopolskiej
kampanii multimedialnej w zakresie
HIV/AIDS skierowanej do kibiców
EURO 2012 z wykorzystaniem
materiałów ATL i BTL: w tym między
innymi pakietu edukacyjnego z
prezerwatywą, broszur informacyjnych
itp.

ogół społeczeństwa
inne

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
28905,00

6

Opracowanie, organizacja i
przeprowadzenie ogólnopolskiej
kampanii społecznej do ogółu
społeczeństwa w zakresie HIV/AIDS z
wykorzystaniem materiałów typu ATL
w tym: Badanie efektywności
multimedialnej kampanii w zakresie
HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
220000,00
Wydatkowana kwota:
219995,00

Czas ekspozycji plakatów: lipiec, sierpień i grudzień 2011, łącznie
przez okres 3 miesięcy.
Plakaty były eksponowane w 1900 systemach IDS na terenie
Przychodni Zdrowia.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Planowana kwota:
107000,00
Wydatkowana kwota:
105648,00

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

7

Opracowanie, organizacja i
przeprowadzenie ogólnopolskiej
kampanii społecznej do ogółu
społeczeństwa w zakresie HIV/AIDS z
wykorzystaniem materiałów typu BTL

ogół społeczeństwa

8

Biuro

Funkcjonowanie biura i obsługa realizacji zadań z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS.

9

monitoring mediów, sporządzanie
comiesięcznych raportów obecności
tematyki HIV/AIDS w prasie

Monitoring prasy w zakresie tematyki HIV/AIDS prowadzony przez inne
wyspecjalizowaną firmę. W 2011 r. monitoringiem objętych było
ogół społeczeństwa
803 tytuły w których ukazało się 304 artykuły. Artykuły przesyłane
są do Centrum drogą elektroniczną. Następnie opracowywane są
raporty miesięczne z omówieniem artykułów oraz podaniem
bibliografii. Na koniec kwartału przygotowywany jest raport
zbiorczy, który podsumowuje najważniejsze tematy podejmowane
przez prasę w ww. zakresie. Wszystkie raporty od 2005 r. są
dostępne na stronie internetowej Centrum.

10

Działania informacyjno-edukacyjne
skierowane do MSM

11

Rozszerzenie praw autorskich lektora
do emisji spotu do kobiet w ciąży w
Internecie na stronie www.aids.gov.pl

W 2007 r. Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowało kampanię
kobiety w wieku prokreacyjnym,
społeczną skierowaną do kobiet w ciąży lub planujących ciążę
kobiety ciężarne i planujące ciążę
"DAJ SZANSĘ SWOJEMU DZIECKU. NIE DAJ SZANSY AIDS"
Jej głównym celem było wzmocnienie &#8222;Programu
wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży&#8221; i
zachęcenie pań oczekujących dziecka do wykonania testu w
kierunku HIV. Kampania była kontynuowana jeszcze przez lata
2009-2010, aby uświadomić kobietom, że nawet jeśli lekarz nie
zaproponuje wykonania testu w kierunku HIV, one same powinny
o niego poprosić.
Spot telewizyjny, który powstał jako wsparcie kampanii z 2007 r.,
został w 2009 r. zaktualizowany poprzez dodanie zdjęcia pani
Małgorzaty Glinki. Przedłużono licencję umożliwiającą jego emisję
do końca 2010 roku. W roku 2011 rozszerzono prawa autorskie
lektora do jego emisji w Internecie na stronie www.aids.gov.pl.

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00

12

Ulotka dla kobiet

KOBIETA, SEX, ZDROWIE to ulotka skierowana do kobiet
kobiety w wieku prokreacyjnym,
zarówno tych, które nie rozpoczęły jeszcze życia seksualnego jak kobiety ciężarne i planujące ciążę:
i tych które są aktywnie seksualnie oraz tych które planują
/75471
macierzyństwo bądź są w ciąży.
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące HIV/AIDS: jak
uniknąć zakażenia HIV?, ... kiedy nie ma ryzyka zakażenia HIV?
... co zwiększa ryzyko zakażenia HIV? etc.
Ciekawa grafika jak również forma wydania typu Z-CARD zachęca
do zapoznania się z jej treścią.

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2951063,10

mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
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Planowana kwota:
80000,00
Wydatkowana kwota:
79920,00

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

Planowana kwota:
10701,00
Wydatkowana kwota:
10701,00

13

Szkolenie dla doradców pracujących
w Punktach
Konsultacyjno-Diagnostycznych,
którzy prowadzą poradnictwo przed i
po wykonaniu testu w kierunku HIV.
Prolongata certyfikatu

Liczba szkoleń - 3, łącznie przeszkolono: 42 osoby
Szkolenie miało na celu przygotowanie kadry doradców do pracy
w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych. Szkolenie kończyło
się egzaminem
i wydaniem certyfikatem doradcy. Bezterminowy certyfikat
uprawniający do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w
zakresie HIV/AIDS otrzymało 39

inne: /42

Planowana kwota:
33000,00
Wydatkowana kwota:
27850,00

14

Publikacja artykułów/wkładki
tematycznej z zakresu HIV/AIDS w
miesięczniku REMEDIUM

15

Ulotka Informacje o HIV/AIDS
(niebieska)

Informacja o HIV/AIDS.
W tej niewielkich rozmiarów broszurze edukacyjnej umieszczono
podstawowe informacje na temat HIV/AIDS, dróg zakażenia HIV
oraz możliwości zakażenia. Dodatkowo na końcu znalazły się
adresy wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych w
kraju, w których można anonimowo i bezpłatnie wykonać test na
HIV.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
19999,97
Wydatkowana kwota:
21637,76

16

Wznowienie materiałów edukacyjnych
dla dzieci: Kolorowanka "Zawsze
Razem" i książeczka "Mali
przyjaciele"
Nakład: Kolorowana: 25.200 egz.,
Książeczka: 25.200 egz.

Książeczka do kolorowania "Zawsze Razem" skierowana jest do
dzieci. W prosty i przystępny sposób za pomocą historyjki
edukacyjnej zapoznaje dzieci z chorobą AIDS, a także z tym, jak
się zachowywać, aby uniknąć zakażenia.
Książeczka skierowana do dzieci w wieku 4-6 lat. Ma na celu
uświadomić najmłodszym, znaczenie terminów HIV i AIDS, jak
można zakazić się wirusem HIV, a przede wszystkim ma uczyć
właściwych postaw wobec dzieci zakażonych wirusem HIV. Treść
publikacji została dopasowana do wieku odbiorców.

inne

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
29736,00

17

Wznowienie wydania broszury dla
młodzieży pt. " Druga strona wakacji"

Zawarte w broszurze pytania skierowane są do młodych ludzi,
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
którzy zwłaszcza w okresie wakacji narażeni są na zawieranie
/145650
nieprzemyślanych znajomości i zachowania sprzyjające zakażeniu
wirusem HIV. Pytania dotyczą życia seksualnego i narkotyków. Po
udzieleniu odpowiedzi każda młoda osoba powinna przeczytać
skłaniający do refleksji komentarz. Teksty pozbawione są
nużącego młodzież dydaktyzmu. Podkreślają jednak rolę
odpowiedzialności za życie własne i drugiej osoby oraz
konieczność podejmowania świadomych i samodzielnych decyzji.

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
24760,50

18

Wznowienie wydania broszury do
ogółu społeczeństwa zawierającej
podstawowe informacje na temat
HIV/AIDS pt."Co musisz wiedzieć o
HIV i AIDS, bez względu na to gdzie
mieszkasz czy pracujesz"

Autorzy Broszury obalają mity związane z zakażeniem,
ogół społeczeństwa: /25900
przypominają, kiedy nasze zachowanie niesie ze sobą ryzyko, a w
jakich sytuacjach nie dochodzi do rozprzestrzeniania wirusa.
Materiał zawarty w broszurze daje odpowiedzi na wiele pytań.
Informacje dotyczą faktów związanych z problematyką AIDS. Ich
poznanie pomoże czytelnikowi zabezpieczyć się przed
zakażeniem w każdej sytuacji oraz uświadomi, że praca z osobą
zakażoną lub chorą nie jest niebezpieczna. Niniejsza broszura jest
kolejnym, poprawionym wydaniem tej cieszącej się dużą
popularnością publikacji na temat HIV/AIDS.

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
19943,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
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Wznowienie wydania ulotki i plakatu
zawierajacego informacje na temat
postępowania poekspozycyjnego dla
personelu medycznego i innych grup
zawodowych podejmujących
interwencje np. policja, straż miejska
Nakład: Ulotka: 208.333 egz..,
Plakat: 1.400 egz.

Ulotka zawiera informacje kiedy może dojść do zakażenia HIV w
czasie ekspozycji zawodowej. Znajdują się tu również informacje,
jak należy postępować przy podejrzeniu zakażenia HBV, HCV i
HIV podczas ekspozycji zawodowej.
Ulotka zawiera także spis placówek medycznych realizujących
program leczenia ARV.
Plakat zawiera informacje kiedy może dojść do zakażenia HIV w
czasie ekspozycji zawodowej. Znajdują się tu również informacje,
jak należy postępować przy podejrzeniu zakażenia HBV, HCV i
HIV podczas ekspozycji zawodowej.

pracownicy służby zdrowia
służby mundurowe
służby ratunkowe

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
39997,57

Ulotka i plakat zostały opracowane na podstawie Rekomendacji
PTNAIDS 2011 przez lek. med. Weronikę Rymer i skonsultowane
przez dr hab. n. med. Brygidę Knysz &#8211; prezesa PTNAIDS
oraz lek. med. Beatę Zawadę &#8211; Gł. Specjalistę ds.
programu leczenia ARV.
20

Grupa robocza Think Tank przy
Komisji Europejskiej

Udział Polski jako eksperta w pracach grupy roboczej Think Tank
działającej przy Komisji Europejskiej, mającej na celu
opracowywanie efektywnych strategii walki z epidemią HIV/AIDS
w krajach członkowskich i sąsiadujących z UE. Spotkania Think
Tank stanowią forum wymiany doświadczeń pomiędzy
uczestnikami, dają możliwość dzielenia się najlepszymi
praktykami, pomysłami i wiadomościami oraz ustanawiają
rekomendacje w kwestiach dotyczących HIV/AIDS, sposoby na
walkę z dyskryminacją i stygmatyzacją, a także wyznaczają cele
działania w zakresie profilaktyki i leczenia.
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inne
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
osoby pozbawione wolności
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni)
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
pracownicy służby zdrowia
środowiska opiniotwórcze
studenci
ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
członkowie organizacji
pozarządowych

Aktywność na forum
międzynarodowym - ranga i forma
kontaktów: Spotkania w Brukseli
(28-29 czerwca) oraz w
Luksemburgu (7-8 grudnia)

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

21

Grupa zadaniowa HIV/AIDS
Partnerstwa Północnego Wymiaru

Udział w pracach grupy ekspertów Partnerstwa Północnego
Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej (Northern
Dimention Partnership In Public Health and Social Well-being NDPHS) zajmującej się planowaniem i wdrażaniem działań,
mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych, w szczególności HIV/AIDS, w państwach położonych
w regionie Morza Bałtyckiego. Jest to wspólne przedsięwzięcie
trzynastu rządów, Komisji Europejskiej i ośmiu organizacji
międzynarodowych podejmujących wyzwania w kwestiach
zdrowotnych i społecznych na obszarze Wymiaru Północnego.
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inne
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
studenci
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni)
członkowie organizacji
pozarządowych
środowiska opiniotwórcze
osoby pozbawione wolności
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy massmediów

Aktywność na forum
międzynarodowym - ranga i forma
kontaktów: Spotkania w Rydze
(Łotwa) w dniach 7-8 kwietnia i w
Kaliningradzie (Rosja) w dniach
6-7 października

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

22

Projekt DG SANCO: COBATEST

Udział w projekcie DG SANCO: COBATEST dotyczącym
testowania w kierunku HIV w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych skierowanych do wybranych
społeczności na terenie Europy (HIV community-based testing
practices in Europe. Acronym: HIV-COBATEST).
Przekazanie protokołu z międzynarodowego badania dot.
wdrażania programów związanych z działalnością punktów
konsultacyjno-diagnostycznych, badanie jakościowe oraz dobre
praktyki stosowane przy wdrażaniu programów i usług związanych
z punktami konsultacyjno-diagnostycznymi.

osoby pozbawione wolności
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy massmediów
ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni)
pracownicy służby zdrowia
środowiska opiniotwórcze
studenci
inne
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

23

Projekt EMIS

Udział w projekcie EMIS dotyczącym monitoringu zdrowia
seksualnego MSM w Europie m.in. poprzez wdrożenie
internetowego kwestionariusza dla MSM w Unii Europejskiej jako
narzędzia do monitorowania trendów ryzykownych zachowań w
tej populacji.

ogół społeczeństwa
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
środowiska opiniotwórcze
studenci
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
inne
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Aktywność na forum
międzynarodowym - ranga i forma
kontaktów: Przekazanie wkładu
merytorycznego do Pakietów
Roboczych Projektu: Pakiet 4 i 5

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

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

24

Projekt H-Cube

Udział w projekcie H-Cube polegającym na identyfikacji
najlepszych praktyk w walce z HBV, HCV i HIV/AIDS w krajach
UE w celu wyodrębnienia innowacyjnych strategii promowania
zasad bezpieczniejszego seksu wśród osób młodych, w tym osób
szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia m.in. poprzez
stworzenie w ramach projektu e-learningu, w którym udział wzięli
pracownicy ochrony zdrowia, doradcy, nauczyciele i rodziny,
stworzenie kampanii profilaktycznej skierowanej do osób młodych,
którą prowadzono najpierw w szkołach, a następnie w miejscach
spotkań młodych ludzi oraz ukończenie prac nad publikacją
Vademecum: najlepsze praktyki dotyczące programów i kampanii
profilaktycznych na temat HBV, HCV i HIV.
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środowiska opiniotwórcze
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy massmediów
członkowie organizacji
pozarządowych
studenci
inne
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni)
pracownicy służby zdrowia
ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną

Aktywność na forum
międzynarodowym - ranga i forma
kontaktów: Spotkanie seminaryjne
w Warszawie (16-17 maja) oraz
spotkanie kończące projekt w
Ljubljanie (17-18 października)

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
45479,50

25

Wiceprzewodnictwo w Radzie
Koordynacyjnej Programu UNAIDS
(PCB UNAIDS)

Polska jako Wiceprzewodniczący PCB UNAIDS w 2011 r.
uzyskała możliwość wpływu na proces decyzyjny w UNAIDS m.in.
poprzez wspieranie działań UNAIDS w Europie Środkowej i
Wschodniej. Do zadań PCB UNAIDS należy m.in. koordynowanie
tworzenia strategii walki z epidemią HIV i AIDS na poziomie
globalnym oraz wydawanie stosownych rekomendacji pomocnych
w tworzeniu programów w poszczególnych krajach, koordynacja
realizacji strategii UNAIDS przez 10 podmiotów
wyspecjalizowanych ONZ współtworzących Program: UNHCR,
UNICEF, UNDP, UNFPA, UNODC, UNESCO, ILO, WFP, WHO i
Bank Światowy oraz orzecznictwo w zakresie realizacji
zobowiązań przyjętych na forum międzynarodowym przez
poszczególne kraje.
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mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
osoby pozbawione wolności
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni)
pracownicy służby zdrowia
członkowie organizacji
pozarządowych
środowiska opiniotwórcze
studenci
inne
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy massmediów

Aktywność na forum
międzynarodowym - ranga i forma
kontaktów: Udział w 28. sesji PCB
UNAIDS (21-23 czerwca) oraz 29.
sesji PCB UNAIDS (13-15
grudnia) - posiedzenia plenarne, a
także w pięciu oficjalnych
spotkaniach Biura PCB oraz
innych spotkaniach roboczych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
209814,59

26

Wizyty studyjne zagranicznych gości

Udział w spotkaniach i wizytach studyjnych polegających na
wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk zarówno z krajami
sąsiadującymi z Polską, krajami europejskimi, światowymi
liderami w zakresie walki z epidemią oraz krajami rozwijającymi
się.

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni)
pracownicy służby zdrowia
pracownicy socjalni
środowiska opiniotwórcze
studenci
inne
uczniowie szkoły podstawowej
ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
osoby pozbawione wolności
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
członkowie organizacji
pozarządowych

27

XVIII konferencja "Człowiek Żyjący z
HIV w Rodzinie i Społeczeństwie"

międzynarodowa naukowa konferencja poświęcona problematyce pracownicy massmediów
HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
środowiska opiniotwórcze
studenci
ogół społeczeństwa: 400/450
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
pracownicy socjalni
służby ratunkowe
Razem: 400/450

28

Internetowa Poradnia ds. HIV/AIDS

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

Planowana kwota:
883120,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 73312,00
Organizacja pozarządowa:
5000,00

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

29

6) Świadczenie usług
Dzięki Elektronicznej bazie Monitoringowej podmioty zobowiązane pracownicy administracji rządowej i
programistycznych oraz konsultacji w do realizacji Proramu sprawozdają się z wykonanych zadań
samorządowej
zakresie dot. systemu
informatycznego o nazwie "System do
obsługi bazy monitorującej
Harmongram realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV"

30

Domena - abonament roczny,
Indentyfikator: hiv-aids.edu.pl

31

Działania wspomagające realizację
Krajowego Programu

Opracowania merytoryczne, materiały, publikacje, recenzje,
wykłady realizowane przez specjalistówwspierających działania
podejmowane w ramach Programu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
170000,00

32

Inwestycje

paragraf 6060 - wydatki majątkowe

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
66648,78

33

Opracowanie wersji elektronicznej i
papierowej księgi znaku logotypu
Krajowego Centrum ds. AIDS.

Powstała księga identyfikacji wizualnej logotypu. Księga ta została inne
umieszczona na stronie www.aids.gov.pl. W księdze zostały
omówione szczegółowe zasady stosowania logotypu, jego
kolorystyka oraz budowy.

34

Poradnia Internetowa HIV/AIDS

Prowadzenie konsultacji w zakresie HIV/AIDS drogą mailową. Na
pyania odpowiadają konsultant, lekarz, prawnik.

ogół społeczeństwa

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

35

Prowadzenie strony internetowej
www.aids.gov.pl

w trosce o rzetelną i łatwo dostępną wiedzę z zakresu HIV/AIDS w inne: 250000/25000
2011 r. kontynuowano intensywną działalność profilaktyczną
przez Internet &#8211; najbardziej powszechny i najtańszy nośnik
informacji. W portalu www.aids.gov.pl systematycznie pojawiały
się nowe materiały dotyczące HIV/AIDS, a także uaktualniono
informacje zamieszczone wcześniej.

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

36

Telefon zaufania AIDS

37

Utrzymanie portalu internetowego
http://www.hiv-aids.edu.pl

pracownicy służby zdrowia
studenci

Wskaźnik dodatkowy 1: 60
podmiotów korzystających
bezpośrednio z Elektronicznej
Bazy Monotoringowej

Planowana kwota: 9370,00
Wydatkowana kwota:
9369,60

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 97,17

Planowana kwota: 2460,00
Wydatkowana kwota:
2460,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
120262,00
pracownicy służby zdrowia
studenci
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Planowana kwota:
11420,00
Wydatkowana kwota:
11419,20

38

Utworzenie elektronicznej wersji
podręcznika : "Zapobieganie
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym
drogą płciową. Edukacja młodzieży
szkolnej"

Na podstawie istniejącego podręcznika &#8222;Zapobieganie
HIV/AID i chorobom przenoszonym drogą płciową&#8221; został
stworzony interaktywny podręcznik w technologii Flash - flipbook,
czyli publikacja z możliwością przeglądania strona po stronie,
poprzez spis treści oraz indeks słów z możliwymi następującymi
aktywnościami:
&#8226; teksty,
&#8226; odsyłacze,
&#8226; grafiki, zdjęcia,
&#8226; nagrania dźwiękowe,
&#8226; filmy,
&#8226; animacje,
&#8226; ćwiczenia.

pracownicy oświaty
inne

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
39200,00

Poradnik przeznaczony jest dla osób zamierzających
opracowywać program edukacyjny dla młodzieży szkolnej
dotyczący zapobiegania HIV i zapobiegania chorobom
przenoszonym drogą płciową. Publikacja składa się z trzech
części stanowiących ściśle związaną ze sobą całość:
część I: &#8222;Poradnik dla twórców programu
edukacyjnego&#8221;,
część II: &#8222;Poradnik dla nauczycieli,
część III: &#8222;Ćwiczenia&#8221;.
39

Punkt KOnsultacyjno - Diahnostyczny
(PKD) wykonujący anonimowo i
bezpłatnie testy w kierunku HIV
połączone z poradnictwem
okołotestowym w Jeleniej Górze
(promocja)

40

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem
okołotestowym w Bydgoszczy
(promocja).

41

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem
okołotestowym w Krakowie.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 794/

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

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

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 403/
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Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
46620,00
Wydatkowana kwota:
41200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 10851,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem
okołotestowym w Puławach
(promocja).

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Gdańsku.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego razem z bezpłatnym i
anonimowym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 1253/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
72100,00
Wydatkowana kwota:
66855,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1,00

44

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 421/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
20600,00
Wydatkowana kwota:
21200,00

45

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Kielcach.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 703/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
30900,00
Wydatkowana kwota:
30900,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 16673,00

46

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Łodzi.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 395/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
26780,00
Wydatkowana kwota:
32165,00

47

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Olsztynie.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 712/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
32952,00
Wydatkowana kwota:
32951,21

48

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Poznaniu.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 1543/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
63860,00
Wydatkowana kwota:
63860,00

STRONA 13 z 212

49

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Słupsku.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 623/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
10300,00
Wydatkowana kwota:
10300,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 51900,00
Urząd Marszałkowski: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie (Nowogrodzka
82)

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 3458/

Liczba PKD: 4

Planowana kwota:
170980,00
Wydatkowana kwota:
171321,00

51

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu (Podwale 7).

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 2378/

Liczba PKD: 2

Planowana kwota:
139736,00
Wydatkowana kwota:
51375,58
Dof. z innych źródeł:
inne: 94723,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowego i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu (Podwale 74).

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 1188/

Liczba PKD: 2

Planowana kwota:
64500,00
Wydatkowana kwota:
66350,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 905,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) wykonujący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem
okołotestowym w Warszawie
(Targowa - promocja).

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa

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

54

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) wykonujący anonimowo i
bezpłatnie testy w kierunku HIV
połączone z poradnictwem
okołotestowym w Wałbrzychu
(promocja)

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 219/

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

55

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
(PKD) wykonujący anonimowo i
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.
bezpłatnie testy w kierunku HIV
połączone z poradnictwem
okołotestowym w Warszawie (Żelazna
79 - promocja).

ogół społeczeństwa: 634/

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) wykonujący anonimowo i
bezpłatnie testy w kierunku HIV
połączone z poradnictwem
okołotestowym w Zgorzelcu
(promocja).

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 103/

57

Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Białymstoku.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 631/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
37080,00
Wydatkowana kwota:
37080,00
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Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Chorzowie.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 1522/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
85302,00
Wydatkowana kwota:
91302,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 11,00
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Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Częstochowie.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 309/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
22660,00
Wydatkowana kwota:
22660,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 17067,00
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Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Ełku.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 153/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
22660,00
Wydatkowana kwota:
22124,48
Dof. z innych źródeł:
inne: 6813,00
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Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Koszalinie.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 337/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
19570,00
Wydatkowana kwota:
19004,34
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Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Lublinie.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 603/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
22660,00
Wydatkowana kwota:
22540,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 20821,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Opolu.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 490/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
22660,00
Wydatkowana kwota:
22660,00
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Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Rzeszowie.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 627/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
22660,00
Wydatkowana kwota:
25460,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 13168,00
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Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Szczecinie.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 1219/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
69010,00
Wydatkowana kwota:
68505,91
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

66

Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Toruniu.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 563/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
26780,00
Wydatkowana kwota:
33875,00

67

Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie (Chmielna 4).

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 4580/

Liczba PKD: 4

Planowana kwota:
170980,00
Wydatkowana kwota:
170980,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 164373,00

68

Punkt konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Zielonej Górze.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego połączonego z
anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 327/

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
22660,00
Wydatkowana kwota:
22660,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 201,00
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69

Testy do PKD

Zakup testów przesiewowych do PKD

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni)
studenci

Liczba PKD: 30

70

Ewaluacja Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011

71

Podsumowanie i analiza ankiet z roku
2010, wypełnianych przez pacjentów i
doradców w pkd wykonujących
anonimowo i bezpłatnie testy w
kierunku HIV.

72

Grupa wsparcia dla matek
seropozytywnych oraz
nowozakażonych

kobiety żyjące z HIV

73

Grupa wsparcia dla ośób żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich

osoby żyjące z HIV/AIDS: 20/18

Planowana kwota: 4320,00
Wydatkowana kwota:
2386,16
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
1680,00

74

NIC O NAS BEZ NAS - wpsparcie dla
osób seropozytywnych

osoby żyjące z HIV/AIDS: 30/35

Planowana kwota: 8950,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3650,00
Organizacja pozarządowa:
348,00

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
364777,92

Planowana kwota:
85110,00
Wydatkowana kwota:
62690,00
Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00
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Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 13 osób

Planowana kwota: 6600,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 600,00

75

Opieka psychologiczna i
psychiatrycznadla osób żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich

osoby żyjące z HIV/AIDS

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
beneficjentów 78 osób

Planowana kwota:
11540,00
Wydatkowana kwota:
9040,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1200,00
Organizacja pozarządowa:
1310,00

76

Ośrodek wsparcia i informacjiz
zajęciami edukacyjnymi dla osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich

ogół społeczeństwa: 30/
osoby żyjące z HIV/AIDS: 110/
Razem: 140/

Wskaźnik dodatkowy 1: zajęcia
psychoedukacyjne 40 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbioców grupy wsparcia 100
osób
Wskaźnik dodatkowy 1: zajęcia
interaktywne 30 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: wykłady
40 osób
Wskaźnik dodatkowy 1:
konsultacje 30 osób

Planowana kwota:
16580,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Organizacja pozarządowa:
0,00

77

Pozytywne warsztaty

osoby żyjące z HIV/AIDS: 20/20

Planowana kwota:
23740,00
Wydatkowana kwota:
7316,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 16424,00

78

XV ogólnopolskie spotkanie osób
życjących z HIV/AIDS

osoby żyjące z HIV/AIDS: /146

Planowana kwota:
111285,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 85055,00

79

Wyróznienia o szczególnym
charakterze

Wyróznienia przyznawane przez Ministra Zdrowia osobom
szczególnie zaangażowanym w problematyke HIV/AIDS

80

Program zdrowotny leczenia ARV

Program zdrowotny leczenia ARV - zapewnienie dostępu do
leków ARV i diagnostyki specjalistycznej dla osób objetych
Programem oraz szczepionek dla dzieci urodzonych przez matki
żyjące z HIV

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
47000,00
osoby żyjące z HIV/AIDS: /5606
kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym: /45
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV: /34
dzieci żyjące z HIV/AIDS: /130
osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)
: /282
Razem: /6097
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Liczba placówek oferujących
leczenie ARV: 21
Liczba osób objętych leczeniem:
5606

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
214276600,52

Razem:
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220 256 718,09

Data wygenerowania: 2012-09-19

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

81

Realizacja Krajowego Programu
Realizacja programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych
Przeciwdziałania Narkomanii
wśród osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
2011-2016 w obszarze "Leczenie,
rehabilitacja, ograniczanie szkód
zdrowotnych i reintegracja społeczna"

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: /7386

Liczba osób stosujących środki
psychoaktywne w iniekcjach:
2100

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

82

Realizacja Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
2011-2016 w obszarze "Profilaktyka"

Realizacja programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych
wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków.

inne: /12448

Liczba osób stosujących środki
psychoaktywne w iniekcjach:
2100

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

83

Realizacja Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
2011-2016 w obszarze "Badania i
monitoring"

Zbieranie, analiza i upowszechnianie danych statystycznych dot.
problemu chorób zakaźnych związanych z narkotykami oraz
działań podejmowanych w obszarze redukcji szkód zdrowotnych i
społecznych.

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
środowiska opiniotwórcze

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: konferencje,
raporty, artykuły, prezentacje

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

84

Realizacja Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
2011-2016 w obszarze "Badania i
monitoring"

Zbieranie, analiza i upowszechnianie danych dotyczących
epidemiologii oraz reakcji na problem narkotyków i narkomanii.

członkowie organizacji
pozarządowych: /30

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: konferencja dla
przedstawicieli programów
redukcji szkód

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

85

Realizacja Krajowego Programu
Wspieranie programów ograniczania szkód zdrowotnych.
Przeciwdziałania Narkomanii
2011-2016 w obszarze "Leczenie,
rehabilitacja, ograniczanie szkód
zdrowotnych i reintegracja społeczna"

członkowie organizacji
pozarządowych: /30

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: konferencja dla
przedstawicieli programów
redukcji szkód

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

86

Zadanie własne

Koordynacja działań podejmowanych
przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne (16) i powiatowe
stacje sanitarno-epidemiologiczne
(318)

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

Zamieszczenie informacji o tegorocznej kampanii medialnej oraz
informacji prasowej na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Sanitarnego oraz przekazanie informacji nt. kampanii
wojewódzkim stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Sanitarnego nt. obchodów Światowego Dnia AIDS.

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

87

Ekspozycja form wizualnych w
siedzibie PSSE

ogół społeczeństwa

88

Narady

89

Opracowanie i przesłanie do
podległych placówek wytycznych do
realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV i kampanii

90

Organizacja konkursu na tekst i
wykonanie piosenki o HIV/AIDS
(przesłuchania wstępne, warsztaty,
koncert finałowy, wręczenie nagród
laureatom)

91

Poradnictwo metodyczne

pracownicy służby zdrowia: /3
pracownicy oświaty: 20/10
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
3/3
Razem: 23/16

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

92

Rozpowszechnianie informacji
przezkazywanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS (informacje o
szkoleniach, konkursach,
kampaniach, e-kontra itp)

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
organizacje pracodawców
środowiska opiniotwórcze

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

Przeprowadzono 13 narad ze współrealizatorami działań w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS

W 2011 roku zorganizowano 10 edycję konkursu

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

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/
studenci
inne: 15/
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
członkowie organizacji
pozarządowych
Razem: 20/

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Przeprowadzono 13 narad

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

pracownicy służby zdrowia: 25/17
pracownicy oświaty: 18/6
Razem: 43/23

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Wytyczne wysłano do 23
podległych placówek

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

pracownicy oświaty: 20/25
pracownicy massmediów: 10/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/10
inne: 20/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/500
Razem: 560/535

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wydano
150 szt płyt CD z piosenkami o
akceptacji i tolerancji wobec
zakażonych HIV i chorych na
AIDS
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Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 500,00
Urząd Marszałkowski:
8440,00
Organizacja pozarządowa:
13000,00

93

Wizytacje

Wizytacje w szkołach ponadgimnazjalnych

pracownicy oświaty: 6/4

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Przeprowadzono 2 wizytacje

94

Współorganizacja maratonu filmów o
HIV/AIDS

Maraton odbył się w 2 szkołach ponadgimnazjalnych, po emisji
filmów przeprowadzono dyskusję

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/260

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Zadanie
zrealizowano w 2 szkołach
ponadgimnazjalnych

95

Wystosowanie do podległych
placówek wytycznych dotyczących
realizacji Krajowego Programu oraz
kampanii medialnych

pracownicy służby zdrowia: /30
pracownicy oświaty: /35
Razem: /65

96

Zajęcia edukacyjne w szkołach

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
400/40

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Przeprowadzono 1 szkolenie

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 100,00

97

Dystrybucka materiałów o-z
przygotowanych do kampanii

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /2
pracownicy służby zdrowia: /6
pracownicy oświaty: /4
pracownicy massmediów: /1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /5
inne: /1000
uczniowie szkoły gimnazialnej: /390
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/780
Razem: /2188

elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

98

Ekspozycja bannera z logo kampanii
Zrób test na HIV

Druk bannera sfinansowany przez Urząd Miejski w Białymstoku
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w
Białymstoku. Banner eksponowany był na ogrodzeniu
Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: Urzą
Miejski w Białymstoku, Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku
elementy kampanii (gadżety):
Projekt bannera przygotowany
przez Krajowe Centrum ds. AIDS

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

99

Ekspozycja form wizualnych na
terenie PSSE

Opracowanie graficzne, przygotowanie i wyeksponowanie form
wizualnych dotyczących HIV/AIDS

ogół społeczeństwa: 1000/1000

elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS
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Planowana kwota: 70,00
Wydatkowana kwota: 70,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 70,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 100,00

100

Emisja spotu edukacyjnego w
lokalnych rozgłosniach radiowych i TV
oraz na ekranach LCD w autobusach
komunikacji miejskiej w Białymstoku

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety):
Spoty przekazane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS
sponsorzy i partnerzy: TV Jard,
Radio Jard, Polskie Radio
Białystok, Radio Akadera,
Komunikacja Miejska w
Białymstoku

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00

101

Obchody Światowego Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS

ogół społeczeństwa: 500/300
studenci: /100
Razem: 500/400

elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS
sponsorzy i partnerzy: Powiatowa
Stacja
Sanitarno-epidemiologiczna w
Białymstoku, Urząd Miejski w
Białymstoku, Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku,
Porozumienie Uczelni
Białostockich

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Urząd Marszałkowski:
5358,00

102

Opracowanie i przekazanie informacji Informacje ukazały sie w Miesięczniku Kolneńskim oraz na portalu ogół społeczeństwa: /6000
na temat kampanii do loklanych mass Kolno24
pracownicy służby zdrowia: 11/
mediów
pracownicy oświaty: 10/
pracownicy massmediów: 2/2
Razem: 23/6002

sponsorzy i partnerzy: Miesięcznik
Kolneński, Portal kolno 24
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

103

Opracowanie i przekazanie informacji
o kampanii do podległych placówek i
loklanych nass mediów

ogół społeczeństwa: 4000/
pracownicy massmediów: 3/3
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/2
uczniowie szkoły gimnazialnej: /8
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/5
pracownicy służby zdrowia: 11/11
Razem: 4016/29

elementy kampanii (gadżety):
Krajowe Centrum ds. AIDS

Planowana kwota: 60,00
Wydatkowana kwota: 60,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 60,00

104

Opracowanie i przekzanie informacji o
kampanii do podległych placówek

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 50,00

105

Opracowanie i przesłanie informacji o
kampanii i działaniach
podejmowanych w ramach profilaktyki
HIV/AIDS do podległych placówek

pracownicy służby zdrowia: 30/60
pracownicy oświaty: 80/40
pracownicy massmediów: 6/3
Razem: 116/103

sponsorzy i partnerzy: Szpital
Wojewódzki w Łomży, Caritas
Diecezji Łomżyńskiej

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

Obchody Światowego Dnia Zmarłych na AIDS realizowane były w
ramach Juwenaliów. We współpracy ze studentami
zorganizowano bieg juwenaliowy poświęcony pamięci zmarłych
na AIDS (uczestnicy biegli w koszulkach z czerwona kokardką)
oraz akcję edukacyjną skierowaną do ogółu społeczeństwa
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106

Opracowanie i przkazanie informacji o
kampanii do podległych placówek i
lokalnej prasy

pracownicy służby zdrowia: 4/4
pracownicy oświaty: 5/4
pracownicy massmediów: /1
Razem: 9/9

107

Opracowanie i zamieszczenie
informacji o kampanii i działaniach
podejmowanych w ramach kampanii
na stronie internetowej WSSE

108

Opracowanie o przekazanie informacji
o kampanii do lokalnych mass
mediów oraz podległych placówek

109

Organizacja Powiatowej Olimpiady
Wiedzy o HIV/AIDS

110

Organizacja Światowego Dnia AIDS w Spotkania organizacyjne z przedstawicielem radia i przygotowanie ogół społeczeństwa: /6884
Radio Akadera w Białymstoku
scenariusza akcji:
pracownicy massmediów: /6
- całodzienny motyw przewodni podczas audycji trwających w
Razem: /6890
radio
- audycja radiowa dotycząca HIV/AIDS - spotkanie ze specjalistą
- konkurs telefoniczno sms-owy
Przygotowanie materiałow o-z i pytań konkursowych, zakup
nagród

sponsorzy i partnerzy: Urzą
Miejski w Białymstoku
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. aIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 50,00

111

Propagowanie materiałow
kampanijnych podczas lokalnych
imprez prozdrowotnych, festynów

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku - zakup
nagród, gadżetów
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 100,00

112

Przekazanie informacji nt kampanii do Informacje przesłano do szkół oraz zoz-ów
podległych placówek

Na stronie internetowej WSSE Białystok zamieszczano informacje ogół społeczeństwa
o wszystkich działaniach podejmowanych w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS

Konkurs skierowany do uczniów kl I szkół gimnazjalnych. W
Olimpiadzie wzięły udział 2 szkoły ponadgimnazjalne.

Podczas festynów organizowane są równiez konkursy wiedzy o
HIV/AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Efektywność kampanii:
Zamieszczono 12 różnych
informacji o działaniach w
zakresie HIV/AIDS
podejmowanych przez PIS

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

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia: /25
pracownicy oświaty: /51
pracownicy massmediów: 6/4
Razem: 6/80

sponsorzy i partnerzy: dyrekcje
szkół oraz kierownicy ZOZ
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

pracownicy oświaty: /3
uczniowie szkoły gimnazialnej: /500
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/
Razem: 500/503

sponsorzy i partnerzy: Starostwo
Powiatowe w Augustowie fundator nagród
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 300,00

ogół społeczeństwa: 10000/8338
pracownicy massmediów: 6/
Razem: 10006/8338

pracownicy oświaty: /250
pracownicy massmediów: 1/
uczniowie szkoły gimnazialnej: /2300
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/2400
Razem: 1/4950
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

113

Przekazanie informacji nt kampanii do
podległych placówek, lokalnych mass
mediów , na stronie internetowej

ogół społeczeństwa: /2000
pracownicy służby zdrowia: 10/
pracownicy oświaty: 16/19
pracownicy massmediów: 2/2
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/47
Razem: 28/2068

sponsorzy i partnerzy: Kurier
Poranny
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 100,00

114

Przekazanie informacji o kampanii do
lokalnych mass mediów oraz na
stronę internetową

ogół społeczeństwa: 3000/1500

sponsorzy i partnerzy: strona
internetowa BIP

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

115

Przekazywanie informacji nt kampanii
do loklanych mass mediów

pracownicy massmediów: 3/1

elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS
sponsorzy i partnerzy: Gazeta
Współczesna, Kurier Poranny,
Telewizja Kablowa w Bielsku
Podlaskim

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

116

Przesłanie informacji o kampanii do
loklanych mass mediów, na strone
internetową oraz do podległych
placówek

pracownicy służby zdrowia: 23/22
pracownicy oświaty: 12/12
służby mundurowe: 3/
pracownicy socjalni: 1/
służby ratunkowe: 1/
pracownicy massmediów: 4/5
inne: 6/
Razem: 50/39

sponsorzy i partnerzy: Radio 5 w
Suwałkach
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

117

Publikacja artykułu dotyczącego
kampanii "Wiedza ratuje życie"

ogół społeczeństwa
pracownicy massmediów: /4
Razem: /4

sponsorzy i partnerzy: Miesięcznik
"Echo Wysokiego" oraz strona
internetowa BIP PSSE w
Wysokiem Mazowieckiem
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

118

Umieszczenie informacji nt kampanii
"Zrób test na HIV", "Wiedza ratuje
zycie" na lokalnych stronach
internetowych www.e-monki.pl,
www.monki24.pl

pracownicy służby zdrowia: /10
pracownicy massmediów: /2
Razem: /12

sponsorzy i partnerzy: Redaktorzy
lokalnych portali internetowych
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

119

Wywiad radiowy

ogół społeczeństwa

Efektywność kampanii: Udzielono
1 wywiadu
sponsorzy i partnerzy: Polskie
Radio Białystok

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

120

Zamieszczenie informacji o kampanii
na stronie internetowej BIP PSSE

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety):
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

Publikacja artykułu w prasie oraz na stronie internetowej

Wywiad do Radia Białystok
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Planowana kwota: 110,00
Wydatkowana kwota: 70,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 70,00

121

Akcje edukacyjne skierowane do
ogółu społeczeństwa

Akcje realizowane podczas imprez masowych tj Dzień zdrowia i
urody kobiet, Motoserce

ogół społeczeństwa: /2000

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano akcji

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

122

Akcje edukacyjne w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS

Akcje przeprowadzono w Wyższej Szkole Ekonomicznej w
Białymstoku oraz na Politechnice Białostockiej

studenci: /450

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 1 akcję

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

123

Ekspozycja form wizualnych w
siedzibie PSSE

Ekspozycja form wizualnych oraz organizacjapunktu
informacyjno-edukacyjnego nt HIV/AIDS

ogół społeczeństwa: /300
inne: 350/65
Razem: 350/365

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 3 punkty
informacyjne

Planowana kwota: 20,00
Wydatkowana kwota: 20,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 20,00

124

Konkurs na prezentację multimedialną
o HIV/AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej: 200/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/15
Razem: 400/15

Liczba programów edukacyjnych:
Przeprowadzono 1 konkurs

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 200,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

125

Konkurs plastyczny

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/15

Liczba programów edukacyjnych:
Przeprowadzono 1 konkurs

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

126

Konkurs wiedzy

Rozpropagowanie konkursu w placówkach wypoczynku letniego
uczniowie szkoły gimnazialnej: /35
dzieci i młodzieży, opracowanie pytań, przeprowadzenie konkursu uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
25/
Razem: 25/35

Liczba programów edukacyjnych:
Przeprowadzono 1 konkurs

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

127

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej: 100/30 Liczba programów edukacyjnych:
Przeprowadzono 1 konkurs

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 50,00

128

Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o HIV/AIDS

129

130

Olimpiada przeprowadzona była w 13 z 14 powiatów
województwa podlaskiego. W rozgrywkach wojewódzkich wzięło
udział 33 uczniów z 21 szkół gimnazjalnych województwa
podlaskiego

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1123

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 1 Olimpiadę

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3000,00
Urząd Marszałkowski:
2755,00

Pogadanki nt HIV/AIDS

studenci: /27
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/130
Razem: /157

Liczba programów edukacyjnych:
Przeprowadzono 2 pogadanki

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 20,00

Powiatowy Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/261
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/780
Razem: 400/1041

Liczba programów edukacyjnych:
Przeprowadzono 1 konkurs

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 200,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00
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131

Prowadzenie poradnictwa
metodycznego

pracownicy służby zdrowia: 6/
pracownicy oświaty: 10/5
Razem: 16/5

132

Punkt informacyjny nt profilaktyki
HIV/AIDS

133

Szkolenia

służby mundurowe: /19
służby ratunkowe: 10/
inne: 50/21
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/185
pracownicy służby zdrowia: 100/10
pracownicy oświaty: /8
Razem: 360/243

Liczba programów edukacyjnych:
Przeprowadzono 6 szkoleń

Planowana kwota: 520,00
Wydatkowana kwota:
250,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 250,00
Urząd Marszałkowski: 0,00

134

Szkolenia

Szkolenia młodzieży ze szkól ponadgimnazjalnych oraz studentów studenci: /17
w ramach praktyk studenckich
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/413
Razem: /430

Liczba programów edukacyjnych:
Zadanie zrealizowano w 7
szkołach ponadgimnazjalnych
Białegostoku

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
3360,00

135

Szkolenie

pracownicy służby zdrowia: /10
pracownicy oświaty: /11
Razem: /21

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 1 szkolenie

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 200,00

136

Zajęcia edukacyjne

Przeprowadzono pogadanki z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej

uczniowie szkoły gimnazialnej: 150/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
150/57
Razem: 300/57

Liczba programów edukacyjnych:
Przeprowadzono 2 pogadanki

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

137

Zajęcia edukacyjne

Cykl spotkań i pogadanek z młodzieżą

uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/261
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/780
Razem: 400/1041

Zadanie realizowane w parku miejskim podczas Dni Bielska
Podlaskiego

Liczba programów edukacyjnych:
Poradnictwa metodycznego
udzielono 5 osobom

ogół społeczeństwa: 300/350
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 150,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 50,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

138

Dystrybucja materiałow o-z

Dystrybucja materiałów do placówek służby zdrowia, placówek
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, placówek
oświatowow-wychowawczych

ogół społeczeństwa: 200/220
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
200/280
pracownicy służby zdrowia: 50/50
studenci: 50/
uczniowie szkoły podstawowej: 50/
uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/250
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
100/150
Razem: 850/950

Tytuł wydawnictwa: Materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds.AIDS

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

139

Dystrybucja materiałów o-z

Materiały przekazano do 12 placówek (szkoły, zoz-y)

kobiety w wieku prokreacyjnym,
Tytuł wydawnictwa: Materiały
kobiety ciężarne i planujące ciążę: 50/ przekazane przez Krajowe
pracownicy służby zdrowia: 30/
Centrum ds. AIDS
pracownicy oświaty: 20/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
60/
Razem: 180/

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

140

Dystrybucja materiałów o-z

141

Dystrybucja materiałów o-z

142

143

ogół społeczeństwa: 500/3050
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/140
pracownicy służby zdrowia: 30/8
pracownicy massmediów: /25
inne: /130
uczniowie szkoły gimnazialnej:
500/136
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1000/1423
Razem: 2030/4912

Tytuł wydawnictwa: Materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 100,00

osoby pozbawione wolności: 60/
pracownicy służby zdrowia: 17/
pracownicy oświaty: 5/
Razem: 82/

Tytuł wydawnictwa: Materiały
pozyskane z Krajowego Centrum
ds. AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 50,00

Dystrybucja materiałów o-z

ogół społeczeństwa: 5000/5108

Tytuł wydawnictwa: Materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 100,00

Dystrybucja materiałów o-z

pracownicy służby zdrowia: 25/5
pracownicy oświaty: 50/6
Razem: 75/11

Tytuł wydawnictwa: Materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

Materiały przekazano do 13 gimnazjów, 5 szkól
ponadgimnazjalnych oraz 14 zakładów opieki zdrowotnej powiatu
hajnowskiego
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144

Dystrybucja materiałów o-z

Dystrybucja materiałow o-z dotyczących HIV/AIDS, pozyskanych
z Krajowego Centrum ds. AIDS. Materiały przekazywano do 14
PSSE województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa: 3000/
pracownicy massmediów: 10/10
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 14/14
Razem: 3024/24

Tytuł wydawnictwa: Materiały
pozyskane z Krajowego Centrum
ds. AIDS

145

Analiza sytuacji epidemiologicznej w
zakresie HIV/AIDS na terenie
województwa podlaskiego i powiatu
suwalskiego

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 20,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 20,00

146

Gromadzenie i przekazywanie
zainteresowanym instytucjom,
mediom informacji nt danych
epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

1 760,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

147

Acja profilaktyczna "Tolerancjamamy prawo " w Gimnazjum we
Więcborku na terenie PSSE w
Sępólnie Krajeńskim

Acja profilaktyczna "Tolerancja- mamy prawo " w Gimnazjum we
Więcborku, zorganizowana pod patronatem PPIS w Sępólnie
Krajeńskim. Program akcji obejmował : zajęcia edukacyjne,
konkursy wiedzy,wystawy materiałów na temat chorób zakażnych

pracownicy oświaty: 30/40
Ocena efektywności
uczniowie szkoły gimnazialnej: 80/120 podejmowanych działań:
Razem: 110/160
Zaznajomienie młodzieży szkół
gimnazjalnych z problematyką
HIV/AIDS i zwtócenie uwagi,że
problem zkażenia może dotyczyć
każdego człowieka

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

148

Konferencja naukowo-szkoleniowa w
zakresie zagadnień HIV/AIDS

Konferencja naukowo-szkoleniowa w zakresie zagadnień
HIV/AIDS została zorganizowana pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Torunia w hotelu FILMAR w Toruniu
.Adresatami konferencji byli: przedstawiciele placówek
opiekuńczo-wychowawczych,z uwzględnieniem młodzieży
różnych typów szkół ,przedstawiciele władz
samorządowych,instytucji współpracujących z PIS.Wykłady w
powyższym zakresie zostały wygłoszone przez PWIS w
Bydgoszczy ,specjalistów Wojewódzkiego Szpitala Chorób
Zakażnych w Bydgoszczy,Zarządu PTH w
Warszawie.Organizatorem konferencji obok PPIS w Toruniu był
PTH Oddz.Toruńsko-Włocławski,Urząd Miasta Torunia.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 20/30
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
30/50
pracownicy oświaty: 40/50
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/20
członkowie organizacji
pozarządowych: 30/30
studenci: 20/40
Razem: 160/220

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Usystematyzowanie wiedzy
nt.HIV/AIDS,podkreślenie rangi
problemu zdrowotnego ,jakim są
zakażenia wirusem HIV a

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2000,00

149

Konferencja pn. "Wspólne działania
wobec wspólnych zagrożeń ' w
Miejskim Centrum Kultury w
Aleksandrowie Kujawskim

Konferencja pn. "Wspólne działania wobec wspólnych zagrożeń '
w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim została
zorganizowana z udziałem Burmisrza Aleksandrowa Kujawskiego
,radnych Rady Miejskiej i Powiatu.Uczestnikami konferencji byli
przedstawiciele organizacji samorządowych ,Urzędu Miasta, Kół
Gospodyń Wiejskich, i szkół ponadgimnazjalnych powiatu.Jeden
blok tematyczny został poświęcony profilaktyce HIV/AIDS .Wykład
w tym zakresie został wygłoszony przez PPIS w Aleksandrowie
Kujawskim.

pracownicy oświaty: 20/20
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/30
członkowie organizacji
pozarządowych: 30/30
inne: 60/100
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
50/70
Razem: 180/250

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Nagłośnienie problematyki
HIV/AIDS i przybliżenie
wiodacych problemów z tym
związanych instutucjom
współpracującym z PIS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Konkursy :
-wojewódzki konkurs plastyczny
pn."Nie ryzykuję.Chronię swoje
zdrowie"(WSSE Bydgoszcz)
-Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS
w Tucholi
-XII Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu w
Bydgoszczy

- Wojewódzki konkurs plastyczny pn."Nie ryzykuję.Chronię swoje
zdrowie"(WSSE Bydgoszcz) : przedmiotem konkursu było
przygotowanie przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych plakatu
opatrzonego hasłem zachęcającym do podejmowania
prozdrowotnych zachowań;na konkurs wpłynęły 33 prace ;
komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów,dla których nagrody
ufundował PWIS w Bydgoszczy; wyniki zostały ogłoszone
15.05.2011 roku w Dniu Pamięci o Zmarłych na AIDS;
-Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS w Tucholi została
skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu tucholskiego; olimpiada
odbyła się w dwóch etapach (szkolnym i powiatowym);do etapu
powiatowego zakwalifikowało się 20 osób.; laureaci otrzymali
nagrody ufundowane przez urząd Gminy w Tucholi;uroczyste
podsumowanie odbyło się 08.12.2011
-XII Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu ( zorganizoana przez PSSE w
Bydgoszczy) zawierała blok zagadnień nt.profilaktyki HIV/AIDS ;
do olimpiady przysrąpiło 1546 uczniów z 50 szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego
;uroczyste podsumowanie olimpiady odbyło się 10.12.2011 na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

uczniowie szkoły gimnazialnej: 80/800
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
120/1176
Razem: 200/1976

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wzrost
wiedzy młodzieży - adresatów
konkursów na temat profilaktyki
HIV/AIDS
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Narady z partnerami działań na
poziomie wojewódzkim i powiatowym

-OZ WSSE w Bydgoszczy przeprowadziła 2 narady z
pracownikami 19 PSSE,przedstawicielami IFMSA Poland
Oddz.Bydgoszcz,Pełnomocnikiem Wojewody ds.Uzależnień i
HIV/AIDS nt.działań w ramach programu z uwzględnieniem
organizacji Światowego Dnia AIDS
-19 PSSE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
przeprowadziło w ramach programu 48 narad dla bezpośrednich
realizatorów działań : dyrektorów
szkół,pedagogów,nauczyieli,pielęgniarek,opiekunów szkolnych kół
PCK ,pracowników massmediów i innych osób

pracownicy służby zdrowia: 60/60
pracownicy oświaty: 120/120
pracownicy massmediów: 30/35
inne: 90/90
Razem: 300/305

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Wypracowanie strategii i
odpowiednich metod realizacji
programu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS w
siedzibie WSSE w Bydgoszczy

W Dniu Światowego Dnia AIDS w siedzibie WSSE w Bydgoszczy
została zorganizowana :
-kampania informacyjno-edukacyjna dla mlodzieży szkół
ponadgimnazjalnych ( wykłady ,prelekcje)
-wystawa materiałów wizualnych (prac
konkursowych,plakatów,ulotek)

ogół społeczeństwa: 60/80
pracownicy oświaty: 10/10
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
60/60
Razem: 130/150

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Zaakcentowanie ciągle
aktualnego prblemu zdrowotnego
: HIV/AIDS ,uświadomienie
konieczności pogłębiania wiedzy
w zkresie profilaktyki HIV/AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Promowanie programu
edukacyjno-wychowawczego pn. "Bez
ryzyka" G.Węglarczyk oraz
podręcznika pn."Zapobieganie
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym
drogą płciową.Edukacja młodzieży
szkolnej"podczas organizowanych
spotkań,szkoleń i narad

W/w program był promowany podczas organizowanych
spotkań,szkoleń i narad z bezpośrednimi realizatorami działań ze
szczególnym uwzględnieniem pracowników placówek
opiekuńczo-wychowawczych

pracownicy oświaty: 400/400
studenci: 100/40
inne: 300/250
Razem: 800/690

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Dotarcie
z przekazem informacyjnym do
celowanej grupy odbiorców

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 300,00
Inspekcja Sanitarna: 400,00
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Propagowanie informacji
nt.możliwości uczestnictwa w
szkoleniach w ramach profilaktyki
HIV/AIDS przez Polską Fundację
Pomocy Humanitarnej Res
Humanae,K.C.ds.AIDS i inne
jednostki,nt.funkcjonowania PKD i
innych punktów
diagnostycznych,zielonej linii i
telefonu zaufania AIDS

Wysłanie pism intencyjnych do PPIS na terenie
woj.kujawsko-pomorskiego z prośbą o rozpowszechnienie
informaji nt. szkoleń( adresowanych do osób prwadzących zajęcia
edukacyjne nt.HIV/AIDS i pracowników medycznych) wśród
współpracujących placówek oświatowych i medycznych .
Nagłośnienie informacji nt.PKD i innnych punktów
diagnostycznych oraz wszelkich możliwości
informacyjno-edukacyjnych oferowanych przez K.C ds.AIDS przy
okazji podejmowania różnorodnych przedsięwzięć,akcji,kampanii
itp.

pracownicy służby zdrowia: 140/180
pracownicy massmediów: 40/40
pracownicy oświaty: 200/200
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 30/40
studenci: 1200/100
inne: 1000/1200
uczniowie szkoły gimnazialnej: 600/
Razem: 3210/1760

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Dotarcie
z informacją do celowanej grupy
odbiorców

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Przedsięwzięcie edukacyjne
pn."Dzieci, a profilaktyka HIV/AIDS"
adresowane do dzieci w wieku
przedszkolnym oraz w wieku
szkolnym : klas I-III szkół
podstawowych

Przedsięwzięcie edukacyjne pn."Dzieci, a profilaktyka HIV/AIDS"
realizowane jest na terenie powiatu brodnickiego od 2008
roku.Zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzone były przez
odpowiednio przygotowanych nauczycieli z wykorzystaniem
książeczki "Mali przyjaciele" i kolorowanki "Zawsze
razem"(pogadanki,pokazy,ćwiczenia,gry i zabawy).Podczas
realizacji przedsięwzięcia na tablicach ogłoszeniowych są
umieszczone informacje na temat profilaktyki HIV/AIDS.

uczniowie szkoły podstawowej: 60/94

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Zwrócenie uwagi dzieci na
problem chorób zakażnych i
skutecznych sposobów ochrony
zdrowia

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkty informacyjno-edukacyjne
prowadzone w siedzibach
PSSE,szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych,domach
kultury,placówkach letniego
wypoczynku

Punkty informacyjno-edukacyjne działały w w/w miejscach przez
cały rok w zależności od potrzeb.W punktach tych dyżur pełnili
pracownicy PIS i udzielali informacji nt.profilaktyki HIV/AIDS oraz
możliwości testowania w kierunku HIV w PKD funkcjonujących
przy:
-Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
-Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w
Toruniu
Zainteresowane osoby otrzymały materiały
informacyjno-edukacyjne otrzymane z K.C ds. AIDS

ogół społeczeństwa: 1000/
pracownicy oświaty: 120/250
pracownicy socjalni: 40/40
uczniowie szkoły podstawowej:
300/100
uczniowie szkoły gimnazialnej: 800/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1400/3420
studenci: 40/120
Razem: 3700/3930
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Sesja plakatowa połączona z
punktem informacyjnym na terenie
PSSE w Radziejowie,Świeciu i
Włocławku

Sesja plakatowa połczona z punktem informacyjnymna terenie 3
marketów w Radziejowie, Spółdzielczego Ośrodka Kultury
"Stokrotka " w Świeciu i Centrum Handlowym Wzorcownia we
Włocławku

ogół społeczeństwa: 600/

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Przybliżenie społeczeństwu
problemayki HIV/AIDS i zwrócenie
uwagi,że problem ten jest ciągle
aktualny

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Stoiska edukacyjne organizowane
podczas imprez masowych :
-Targi Rolniczo-Ogrodnicze "Lato na
wsi"(PSSE Nakło)
-Agra 2011(PSSE Rypin)

Podczas imprez masowych zostały przygotowane stoiska , w
których dyżurowali pracownicy OZ i PZ PSSE udzielający
zainteresowanym osobom informacji nt. chorób zakażnych ze
szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV/AIDS.Przy
stoiskach zostały wyeksponowane materiały wizualne
(plakaty,ulotki,broszury).Osoby dyżurujące przekazywały
informacje nt.działalności PKD w Bydgoszczy i Toruniu.

ogół społeczeństwa: 1300/

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Uzupełnienie wiedzy
mieszkańców przede wszystkim
powiatu nakielskiego i rypińskiego
nt.profilaktyki HIV/AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Szkolenie osadzonych w Zakładzie
Karnym w BYdgoszczy

Szkolenie dla w/w grupy odbiorców zostało przeprowadzone
metodą interaktywną . Sześciogodzinne szkolenie prowadziło 2
wykładowców - wieloletnich pracowników WSSE w Bydgoszczy.

osoby pozbawione wolności: 15/12

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wzrost
wiedzy osadzonych stwierdzony
na podstawie wyników ankiet oraz
bezpośrednich rozmów z
uczestnikami

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Szkolenie w zakresie organizacji i
prowadzenia działań edukacyjnych
dla:
-nauczycieli i pedagogów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
-liderów młodzieżowych szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych
Edukacja młodzieży różnych typów
szół (11PSSE)

Szkolenie w w/w zakresie dla :
-nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjanych i
ponadgimnazialnych oraz Domu Dziecka w Toruniu zostało
przeprowadzone przez pracowników OZ PSSE w Toruniu
-młodzieży i liderów młodzieżowych oraz nauczycieli ze szkół
gimnazjanych i ponadgimnazialnych zostało przeprowadzone
przez pracownika OZ PSSE w LIpnie i przedstawiciela Fundacji
Humanitarnej Res Humanae w Warszawie (środki na ten cel
zostały pozyskane z Gminnych i Miejsko-Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu powiatu
lipnowskiego )
-właścicieli zakładów fryzjerskich i kosmetycznych
przeprowadzone przez pracownika OZ PSSE w Żninie
-młodzieży różnych typów szkół przeprowadzone m.in. metodami
aktywnymi przez pracowników OZ PSSE w
Żninie,Toruniu,Chełmnie,Golubiu Dobrzyniu

pracownicy oświaty: 90/50
studenci: 20/
uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/200
inne: 15/22
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
40/5200
Razem: 365/5472

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Pogłębienie wiedzy młodzieży
nt.profilaktyki HIV/AIDS( na
podstawie ankiety i rozmów z
uczestnikami szkoleń) i
ukształtowanie w zadowalającym
stopniu umiejętności prowadzenia
zajęć metodami aktywnymi u
celowanej grupy odbiorców

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1610,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1610,00
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Wojewódzka akcja letnia "Bezpieczne
wakacje " prowadzona w placówkach
letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży

Acja prowdzona jest od wielu lat w placówkach letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie,obozy,półkolonie).Zajęcia
edukacyjne odbywają się w różnych formach (pogadanki,
konkursy, ekspozyce i rozdawnictwo materiałów
informacyjno-edukacyjnych, projekcje filmów).Bezpośrednimi
realizatorami akcji są najczęściej pedagodzy i nauczyciele,którzy
odpowiednio zostali przygotowani przez pracowników Państwowej
Inspekci Sanitarnej.

pracownicy oświaty: 40/80
pracownicy socjalni: 20/25
studenci
uczniowie szkoły podstawowej:
200/230
uczniowie szkoły gimnazialnej:
1200/110
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
3500/3500
Razem: 4960/3945

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wzrost
wiedzy uczniów nt.profilaktyki
HIV/AIDS potwierdzona opiniami
wychowawców

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Wypożyczanie mareriałów
informacyjno-edukacyjnych w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS

Wypożyczanie mareriałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS (publikacje,filmy,płyty CD z prezentacjami)
nauczycielom,pedagogom,personelowi
medycznemu,wychowawcom internatów,wycowawcom w
Zakładach Karnych

pracownicy służby zdrowia: 60/80
pracownicy oświaty: 100/260
inne: 20/30
Razem: 180/370

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
umżliwienie korzystania z
profesjonalnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Zainicjowanie oraz współdziałanie w
szkolnych działaniach na rzecz
profilaktyki HIV/AIDS

Udział pracowników w szkolnych obchodach Światowego Dnia
AIDS podczas :
-happeningu na Rynku Głównym zorganizowanym przez Ruch
Poparcia Młodych w Grudziądzu
-międzyszkolnego konkursu wiedzy nt.HIV/AIDS w Inowrocławiu
(PPIS w Inowrocławiu ufundował nagrody rzeczowe dla lareatów
konkursu
-konkursu wiedzy w Zespole Szkół w Bielicach (PPIS w
Mogilnieufundował nagrody rzeczowe dla lareatów konkursu
- organizacji I Powiatowego Konkursu "HIV/AIDS realnym
zagrożeniem współczesnego młodego człowieka" ogłoszonego
przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi;
honorowy patronat nad tą inicjatywą przejął PPIS w Tucholi

uczniowie szkoły gimnazialnej:
250/500
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
2000/2500
Razem: 2250/3000

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Nadanie
rangii szkolnym przedsięwzięciom
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
pzez PPIS na terenie danego
powiatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Akcja informacyjno-edukacyjna pn.
"Czerwona kokardka " na Starym
Rynku w Bydgoszczy

Akcja zorganizowana została przy współpracy z
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny
IFMSA Poland w Bydgoszczy,podczas której przy ułożonej ze
zniczy wstążeczce została oddana cześć osobom zmarłym na
AIDS; zainteresowani mieszkańcy otrzymali materiały
informacyjne nt.HIV / AIDS

ogół społeczeństwa
pracownicy massmediów: 5/10
studenci: 30/30
Razem: 35/40

Efektywność kampanii: Efektem
kampanii jest nagłośnienie ideii
Światowego Dnia AIDS oraz
zachęcenie do testowania w
kierunku HIV/AIDS
sponsorzy i partnerzy: Partner :
IFMSA Poland Oddz. Bydgoszcz
działania wspomagające
kampanię: Nagłośnienie w
mediach
elementy kampanii (gadżety):
materiały orzymane z Krajowego
Centrum DS.AIDS

Planowana kwota: 150,00
Wydatkowana kwota:
100,00
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Realizacja kampanii "Daj szansę
swojemu dziecku.Zrób test na
HIV"-promowanie wśród lekarzy
potrzeby proponowania kobietom
dobrowolnego wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV,eksozycje
materiałów
informacyjno-edukacyjnych w
Poradniach K

Pracownicy systematycznie,w zależności od możliwości i
zainteresowania dyrektorów ZOZ promowali wśród lekarzy
potrzebę proponowania kobietom dobrowolnego wykonania testu
w kierunku zakażenia HIV.Poradnie K zostały wyposażone w
materiały informacyjno-edukacyjne.

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
pracownicy służby zdrowia: 60/60
Razem: 60/60

Efektywność kampanii: Trudno
rzetelnie ocenić efektywność
kampanii,ale zauważa się wzrost
zainteresowania prblematyką
HIV/AIDS kobiet planujących
ciążę.
działania wspomagające
kampanię: Przekazywanie
informacji-ideii kampanii poczas
inicjatyw edukacyjnych
kierowanychdo młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych
elementy kampanii (gadżety):
Plakaty i ulotki otrzymane z K.C
ds.AIDS

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

STRONA 39 z 212

166

Społeczna kampania multimedialna
(współpraca z mediami-artykuły
prasowe,audycje radiowe,emisje
spotów,konkursy różnego
typu,happeningii,akcje
informacyjno-edukacyjne,itp.),realizow
ana zgodnie z założeniami krajowego
koordynatora

Działania służące nagłośnieniu ideii kampanii'' Wiedza ratuje
życie","Zrób test na HIV" i wskazujące jednocześnie potrzebę
testowania w kierunku HIV były podejmowane podczas realizacji
wszystkich inicjatyw opisanych w niniejszym
opracowaniu.Działania w ramach kampanii zaowocowały szeroką
współpracą z mediami : m.in.emisją spotów w TV kablowych
(3PSSE),TV Kujawy TV CW 24 ( PSSE Włocławek),informacjami
w prasie lokalnej i na stronach internetowych PIS oraz instytucji
współpracujących

ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty: 120/200
pracownicy massmediów: 40/50
studenci: 200/250
inne: 40/60
uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/400
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5200/5200
Razem: 5800/6160
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elementy kampanii (gadżety):
gadżety otrzymane z K.C ds.
AIDS
Efektywność kampanii: Dotarcie z
przekazem informacyjnym do
ogółu społeczeństwa ze
szczególnym uwzględnieniem
osób o ryzykownych
zachowaniach
sponsorzy i partnerzy: Partnerzy :
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA
Poland
Oddz.Bydgoszcz,Stowarzyszenie
Wolontariuszy "Razem" w
Toruniu,Wąbrzeskie Centrum
Profilaktyki ,Terapii i Integracji
Społecznej,PCK na terenie 4
PSSE,lokalne media itp.
działania wspomagające
kampanię: konferencje naukowo szkoleniowe,akcje
informacyjne,punkty ekspozycji
materiałów
informacyjno-edukacyjnych,szkoln
e inicjatywy w ramach Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS i
Światowego Dnia AIDS,itp.

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

Razem:

1 710,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Udział w konferencji organizowanej prze Urząd Miasta w Gdańsku ogół społeczeństwa: 70/70
oraz przedstawienie działań PIS w zakresie HIV/AIDS.

Finansowanie
Pozostałe

167

Konferencja z okazji 1 grudnia

168

Narady dla pielęgniarek, pedagogów i Zostało przeprowadzonych 27 narad
nauczycieli

pracownicy służby zdrowia: 18/18
pracownicy oświaty: 71/71
Razem: 89/89

Planowana kwota: 350,00
Wydatkowana kwota:
350,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 350,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

169

Organizacja imprez - happeningi

Pracownicy PIS brali udział w 21 imprezach podczas, których
rozdawano materiały edukacyjne

ogół społeczeństwa: 11300/40830
uczniowie szkoły gimnazialnej:
6500/6500
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
4300/4300
Razem: 22100/51630

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00

170

Organizacja konkursów: wiedzy,
plastycznych i fotograficznych

10 PSSE zorganizowało konkursy dla młodzieży.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
184/184
uczniowie szkoły gimnazialnej:
149/149
Razem: 333/333

Planowana kwota: 3400,00
Wydatkowana kwota:
700,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 700,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

171

Organizacja olimpiady wiedzy o
HIV/AIDS.

7 PSSE zorganizowało etapy powiatowe, międzyszkolne.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
107/107
uczniowie szkoły gimnazialnej:
159/159
Razem: 266/266

Planowana kwota: 6200,00
Wydatkowana kwota:
6200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 6200,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

172

Prelekcje nt. zachowań
Zadanie zostało przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej.
umożliwiających uniknięcia zakażenia Dodatkowo pracownicy PIS przeprowadzali prelekcje podczas
wirusem HIV oraz postępowanie
akcji bezpieczny wypoczynek w ramach nadzoru bieżącego.
poekspozycyjne

osoby pozbawione wolności: 50/
inne: 70/1143
uczniowie szkoły gimnazialnej:
1000/515
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1000/868
Razem: 2120/2526

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

173

Przegląd Małych Form Teatralnych

uczniowie szkoły gimnazialnej: 230/76
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1000/985
Razem: 1230/1061

Planowana kwota: 7100,00
Wydatkowana kwota:
11950,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 11950,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

8 PSSE zadanie zrealizowało przy wsparciu finansowym z
instytucji lokalnych.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

174

Przeprowadzenie akcji informacyjnej
Rozwieszenie plakatów oraz informacji na temat Tygodniowego
dla studentów gdańskich uczelni
PKD w Gdyni
wyższych i klientów centrów
handlowych - plakaty oraz informacja
na temat Tygodniowego PKD w Gdyni

studenci: 1000/1000
ogół społeczeństwa: 5936/5936
Razem: 6936/6936

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

175

Przeprowadzenie rozmów
indywidualnych

Podczas imprez przeprowadzane są rozmowy z uczestnikami.

ogół społeczeństwa: 1020/1020

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

176

Realizacja zajęć w przedszkolach z
materiałem edukacyjnym "Mali
przyjaciele" i z kolorowanką "Zawsze
razem"

Zajęcia z materiałami edukacyjnymi zostały zrealizowane w 4
powiatach.

inne: 1970/1000

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

177

Spotkanie młodzieży z psychologiem
oraz wyjazd do Ośrodka
Readaptacyjnego Fundacji "Solidarni
+" w Wandzinie, dla osób żyjących z
wirusem HIV

Zadanie finansowane jest przez szkoły, urzędy miasta i urząd
gminy

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
790/790

Planowana kwota: 1800,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1500,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

178

Szkolenia dla pracowników placówek
oświatowo-wychowawczych i służby
zdrowia

Szkoleń odbyło się 9

pracownicy oświaty: 140/93
pracownicy służby zdrowia: 93/93
inne: 15/15
Razem: 248/201

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
490,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 490,00

179

Udzielanie poradnictwa
metodycznego

ogół społeczeństwa: 41/41
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty: 151/151
studenci
inne: 41/41
Razem: 233/233

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

180

Ekspozycje informacyjno - edukacyjne Pracownicy PIS prezentowali materiały edukacyjne podczas
festynów, dodatkowo sami przygotowali gazetki ścienne, które
były eksponowane w stacji

ogół społeczeństwa: 156800/68200

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

181

Pozyskanie partnerów do organizacji
działań związanych z organizacją
kampanii medialnych

Pracownicy PIS pozyskali 82 partnerów do organizacji działań
związanych z profilaktyką HIV/AIDS.

pracownicy massmediów: 17/17
pracownicy socjalni: 4/4
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 61/61
Razem: 82/82

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

182

Przekazanie informacji do mediów
lokalnych

Redagowanie pism do mediów - 41

pracownicy massmediów: 41/41

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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183

Umieszczenie informacji na stronach
internetowych PSSE ( w tym
informacji o propozycjach szkoleń
organizowanych przez KC ds. AIDS)

Umieszczono informacje na temat kampanii, konkursów - 38

ogół społeczeństwa: 20000/20000

184

Organizacja anonimowego punktu
badań w kierunku HIV w Gdyni i
Słupsku

Punkt w Gdyni funkcjonuje przez 7 dni w roku. Punkt w Słupsku
przez cały rok.

ogół społeczeństwa: 1310/1310

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

Liczba PKD: 2
Liczba konsultacji: 1310
Liczba wykonanych testów: 956
Liczba klientów PKD: 1310

Razem:
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Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
78300,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 18000,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
10300,00
Urząd Marszałkowski:
50000,00
99 490,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

185

Edukacja młodzieży z Ochotniczego
Hufca Pracy w Drezdenku

W ramach szkolenia wygłoszono wykład "Profilaktyka HIV/AIDS i
chorób przenoszonych drogą płciową", wyemitowano film "Jak
stracić zdrowie, kobietę, pieniądze", przeprowadzono konkurs
wiedzy, jako podsumowanie działań edukacyjnych oraz
przekazano pakiet materiałów informacyjnych.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 35/35

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Edukacją objęto 35 osób.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 132,00

186

Edukacja osób zrzeszonych w
Centrum Integracji Społecznej w
Drezdenku

Podczas spotkania wygłoszono wykład "Profilaktyka HIV/AIDS i
chorób przenoszonych drogą płciową".

inne: 130/18

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Edukacją objęto 18 osób

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

187

Edukacja uczestników kwalifikacji
wojskowej powiatu gorzowskiego i
strzelecko - drezdeneckiego

służby mundurowe: 400/258

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Edukacją objeto 258 osób.

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

188

Konkurs wiedzy dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu
żagańskiego.

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS na terenie powiatu
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
żagańskiego przeprowadzono konkurs wiedzy dla uczniów 7 szkół 400/896
ponadgimnazjalnych (100%). Do konkursu zgłoszono po 3
przedstawicieli z każdej szkoły ponadgimnazjalnej. Pozostali
uczniowie uczestniczyli w przebiegu konkursu jako widownia.

189

Narady dotyczące pozyskania
partnera lub inaugurujące kolejną
edycję programu w podległych
placówkach.

W ramach zadania organizowano narady dotyczące pozyskania
partnerów lub inaugurujące kolejną edycję programu.
Uczestnikami narad byli przedstawiciele samorządów lokalnych,
szkół róznych typów i uczelni wyższych, organizacji
pozarządowych oraz podmiotów leczniczych. Podczas
organizowanych narad prowadzono również dystrybucję
tematycznych materiaów edukacyjnych oraz poradnictwo
metodyczne.

190

Olimpiada wiedzy o AIDS dla uczniów W ramach zadania we współpracy z pedagogiem szkolnym
Zespołu Szkół Licealnych i
zorganizowano Olimpiadę Wiedzy o AIDS poprzedzoną cyklem
Zawodowych w Sulęcinie
prelekcji nt. podstawowych wiadomości z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (3 prelekcje dla 64 osób). Osoby objęte prelekcjami
uczestniczyły w Olimpiadzie, pozostała społeczność szkolna
stanowiła widownię. Ogólem zadaniem objeto 212 uczniów.

191

Organizacja punktów
edukacyjno-informacyjnych w
gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych województwa
lubuskiego w ramach obchodów Dnia
Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS
oraz Światowego Dnia AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1000,00

pracownicy służby zdrowia: 20/
pracownicy oświaty: 50/104
pracownicy massmediów: 10/17
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/25
służby mundurowe: /3
służby ratunkowe: /2
kościoły i związki wyznaniowe: /2
Razem: 90/153

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W roku
2011 przeprowadzono ogółem
153 narady dla 274 odbiorców.

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

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
150/212

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
Olimpiadzie uczestniczyły 64
osoby, ogółem oddziaływaniem
objęto 212 uczniów.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 300,00

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Ogółem
oddziaływaniem objęto 2306
osób.

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

Punkty informacyjno-edukacyjne organizowano podczas lokalnych pracownicy oświaty: 200/150
imprez prozdrowotnych (pikników zdrowia, festynów rodzinnych,
pracownicy massmediów: 50/15
itp.). W 2011 r. zorganizowano 29 punktów dla 2306 odbiorców.
uczniowie szkoły gimnazialnej:
800/500
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1500/120
ogół społeczeństwa: /441
Razem: 2550/1226
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192

Przegląd sztuk teatralnych "ene, due,
aids..."

193

Szkolenia warsztatowe dla słuchaczy
Wydziału Ratownictwa Medycznego
Studium Zawodowego w Gorzowie
Wlkp.

194

Szkolenie szkolnych koordynatorów
programu na terenie powiatu
międzyrzeckiego.

195

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie przeglądu sztuk
teatralnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu
nowosolskiego.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/170

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Do
konkursu zgłoszono 13 spektakli
(170 osób)

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
800,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 800,00

pracownicy służby zdrowia
służby ratunkowe: 30/46
Razem: 30/46

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
dwóch szkoleniach uczestniczyło
46 osób

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 2000,00

pracownicy oświaty: 18/15

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
szkoleniu uczestniczyło 15
odbiorców.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00

Warsztaty nt. profilaktyki HIV/AIDS
oraz postaw wobec żyjących z HIV i
chorych na AIDS dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa
Wlkp. - VI edycja programu
edukacyjnego.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
600/324

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Edukacją objęto 324 uczniów.

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
4600,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 4600,00

196

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
otrzymanych z Krajowego Centrum
ds. AIDS do zakładów opieki
zdrowotnej, placówek nauczania i
wychowania, uczelni wyższych,
zakładów pracy, pubów, dyskotek,
klubów młodzieżowych.

ogół społeczeństwa: 20000/

Efektywność kampanii: Ogólem w
2011 r. rozdystrybuowano 9000
szt. różnych materiałów
edukacyjnych.
działania wspomagające
kampanię: Wzmocnieniem działań
podejmowanych w ramach
kampanii były emisje
tematycznych spotów w lokalnej
telewizji oraz na monitorach LED
w Gorzowie Wlkp.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ogólna
liczba odbiorców Programu w
roku 2011 - 107.601 osób.

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

197

Działania edukacyjno-informacyjne
podejmowane podczas lokalnych
imprez plenerowych skierowanych do
ogółu społeczeństwa.

ogół społeczeństwa: 15000/52162

Efektywność kampanii: Ogółem
oddziaływaniem objęto ok 53000
osób.

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

Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele, pedagodzy oraz
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania ze szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjów powiatu międzyrzeckiego.

Inicjatywy podczas których poruszano tematykę profilaktyki
HIV/AIDS na terenie województwa lubuskiego: - Dzień Otwarty
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (utworzono 11 punktów), Dni Żar
- 1 punkt, Święto Obry w Międzyrzeczu - 1 punkt, imprezy
plenerowe na terenie powiatu krośnieńskiego - 5 punktów,
kampania "Bezpieczne i zdrowe wakacje" - 14 punktów,
happening "Badam się więc mam pewność" - 1 punkt, obchody
Światowego Dnia Zdrowia - 2 punkty, Targi Zdrowia i Urody
Wellness" - 1 punkt, impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka w
Deszcznie - 1 punkt, Dni Województwa Lubuskiego - 1 punkt,
Lubuski Piknik Zdrowia - 1 punkt, Konferencja nt. realizacji
Narodowego Programu Zdrowia - 1 punkt.
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198

Organizacja kampanii medialnej
skierowanej do wybranej grupy
odbiorców.

W roku 2011 na terenie województwa lubuskiego realizowano 3
kampanie społeczne - "Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj
szansy AIDS", "Wakacje a HIV" oraz "Zrób test na HIV".

ogół społeczeństwa: 15000/150000

Efektywność kampanii: 150000
osób
działania wspomagające
kampanię: emisja spotów w
lokalnych mediach i na
monitorach LCD

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

199

Organizacja obchodów
Międzynarodowego Dnia Pamięci i
Mobilizacji w Walce z AIDS.

W ramach zadania, z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epdiemiologicznej w Gorzowie Wlkp. zorganizowano w
III Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. happening dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp.
Ponadto we wszystkich miastach powiatowych województwa
tematykę nagłośniono w lokalnych mediach i na monitorach LCD
w centralnych punktach miast.

ogół społeczeństwa: /30000

Efektywność kampanii: 30000

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

200

Organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS.

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w Gorzowie Wlkp.
zorganizowano konferencję popularno-naukową dla słuchaczy
technikum usług fryzjerskich. Ponadto w wielu powiatach
organizowano w tym dniu Olimpiady i Konkursy Wiedzy dla
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

pracownicy massmediów: 50/15
ogół społeczeństwa: 15000/30000
Razem: 15050/30015

Efektywność kampanii: 30000

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

201

Akcja edukacyjna podczas XVII
Festiwalu "Przystanek Woodstock"

W ramach zadania zaplanowano utworzenie w wiosce
ogół społeczeństwa: 10000/10000
festiwalowej Punktu Konsultacyjnego, w którym prowadzone będą inne: 10000/8000
porady i konsultacje oraz dystrybucja materiałów i pakietów
Razem: 20000/18000
edukacyjnych z zakresu profilaktyki zakażeń HIV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyki uzależnień.

202

Prowadzenie Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego przy
WSSE w Gorzowie Wlkp.

ogół społeczeństwa: 360/

Liczba programów edukacyjnych:
Z bezpłatnych porad i konsultacji
skorzystało ok. 10 000
uczestników Festiwalu.

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
5000,00

Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 431
Liczba wykonanych testów: 431
Liczba klientów PKD: 431

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
21200,00

Razem:
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10 450,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

203

1. Narady.
2. rozpropagowanie w środowisku
lokalnym akcji bezpłatnego testowania
w kierunku HIV/AIDS.
3. Prezentacja założeń kampanii "Daj
szansę swojemu dziecku. nie daj
szansy HIV" i "Wiedza ratuje życie".
4. Olimpiady i konkursy.
5. Projekcje filmów dot. profilaktyki
HIV/AIDS.
6. Program edukacyjno - korekcyjny
"HIV/AIDS bać się czy nie?"
7. Obchody Światowego Dnia AIDS.
8. Prelekcje dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych oraz kadry
pedagogicznej.

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
studenci
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
ogół społeczeństwa: /46925
osoby pozbawione wolności
Razem: /46925

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

204

1. Organizacja konkursu
fotograficznego pt. "Oblicza HIV".
2. Organizacja konkursu wiedzy o
AIDS w szkołach.
3. Organizacja konkursów
plastycznych.
4. Organizacja konkursu na
prezentację multimedialną "Wiedza
ratuje życie - zrób test na HIV".
5. Happening.

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
ogół społeczeństwa: /12341
osoby pozbawione wolności
pracownicy oświaty
Razem: /12341

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

205

1. Szkolenia warsztatowe dla kadry
pedagogicznej, służb medycznych,
mundurowych, studentów, uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
2. Konferencje problemowe.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
studenci

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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1. Dystrybucja materiałów
informacyjno - edukacyjnych.

ogół społeczeństwa: /2400

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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1. Promowanie anonimowego i
bezpłatnego wykonywania testu w
kierunku zakażenia HIV.
2. Poradnictwo metodyczne.

ogół społeczeństwa

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

Razem:
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SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
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Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Warsztaty szkoleniowe dla
młodzieżowych liderów zdrowia

kontynuowano warsztaty szkoleniowe dla młodzieżowych liderów
zdrowia

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
120/301

Planowana kwota: 1800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
0,00
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konkurs "Moja wiedza o AIDS"

konkurs skierowany do młodzieży z V LO w Kielcach

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
50/45

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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międzyszkolny konkurs wiedzy
"Wiedza o HIV/AIDS" dla szkół
gimnazjalnych

konkurs testowy przeprowadzono w 4 szkołach gimnazjalnych na
terenie Staszowa

uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/211

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
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spotkanie edukacyjne dla młodzieży
szkolnej

w spotkaniach oprócz uczniów udział wzięło 32 nauczycieli

pracownicy oświaty: 10/32
uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/290
Razem: 210/322

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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szkolenia dla nauczycieli

kontynuacja szkoleń dla nauczycieli prowadzonych w formie
warsztatów

pracownicy oświaty: 15/20

Planowana kwota: 250,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
0,00

213

zajęcia edukacyjne dla dzieci
przedszkolnych

zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem książeczki "Mali przyjaciele"

inne: 200/220

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

214

Dystrybucja materiałów edukacyjnych WSSE przekazuje PSSE materiały edukacyjne wg rozdzielników
wg rozdzielników

ogół społeczeństwa

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

215

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
przez PSSE do placówek

PSSE przekazuje materiały edukacyjne do placówek na swoim
terenie

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Happening z okazji Światowego Dnia
AIDS

w ramach happeningu odbyło się spotkanie z nosicielem wirusa
HIV

uczniowie szkoły gimnazialnej: 100/85

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Organizacja pozarządowa:
400,00
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konkurs na prezentację multimedialną zadaniem uczestników konkursu było wykonanie prezentacji
skierowany do młodzieży szkoły
multimedialnej nt HIV/AIDS.
ponadgimnazjalnej

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
9/7

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

STRONA 52 z 212

218

konkurs plastyczny"Porozmawiajmy o
AIDS" wraz z pokonkursową wystawą
prac plastycznych oraz konkurs na
prezentacje multimedialną

konkurs plastyczny skierowany był do uczniów gimnazjów,
konkurs na prezentację do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

219

konkurs wiedzy"Co musisz wiedzieć o konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i
HIV i AIDS"
ponadgimnazjalnych w Busku Zdroju

220

stoiska z materiałami edukacyjnymi w
bibliotekach i powiatowych urzędach
pracy

221

umieszczenie Informacji dot.
AIDS/HIV na stronach internetowych
WSSE i PSSE oraz w mediach
lokalnych

uczniowie szkoły gimnazialnej:
180/180
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
180/180
Razem: 360/360

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
800,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 388,00
Organizacja pozarządowa:
412,00

uczniowie szkoły gimnazialnej: 15/5
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
20/6
Razem: 35/11

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00

stoiska z materiałami edukacyjnymi zorganizowano w urzędach
ogół społeczeństwa: 1510/1510
pracy w w Kazimierzy Wielkiej i Pińczowie oraz miejskiej i gminnej
bibliotece w Pińczowie

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

ogół społeczeństwa

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

Razem:
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Zadanie własne

1) Edukacja w zakresie prewencji
HIV/AIDS i chorób przenoszonych
drogą płciową różnych grup:
- młodzieży szkolnej
- poborowych
- pensjonariuszy zakładu karnego,
- pracownikow ochrony zdrowia
- rodziców
z wykorzystaniem różnych
dostepnych metodi form edukacyjnych
takich jak:
wykłady, pogadanki. prelekcje,
konkursy wiedzy, eksozycje
wizualne,pomoce dydaktyczne itp.
2) Nawiązanie współpracy z
jednostkami
samorządu terytorialnego w celu
pozyskania środów finansowych na
działalnośc edukacyją.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowali działalnośc
edukacyjną w zakresie prewencji HIV/AIDS i chorob
przenoszonych drogą płciową organizujac i współorganizując
konkursy i olimpiady wiedzy o AIDS w środowisku młodziezy
szkolnej , szkolenia personelu medycznego,udostępniając
pomoce dydaktyczne, dostarczając materiały edukacyjne
placówkom nadzorowanym, udziejając porad i instruktaży
metodycznych zaitneresowanym stronom.
- PSSE Dąbrowa Tarnowska - 2 konkursy wiedzy dla uczniów
(Zespół Szkół Gimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej-w
finale 30 uczniów, Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Dabrowie
Tarnowskiej - w finale17 uczniów+ konkurs plastyczny z udziałem
35 uczniów) nagrody na kwotę 229,27 PLN (sponsor prywatny),
- PSSE Nowy Targ -konkurs wiedzy dla młodzieży gimnazjalnej
powiatu nowotarskiego(7388 uczniów) nagrody na kwotę 400 PLN
(Starostwo N.Targ),
- PSSE Olkusz- współorganizacja konkursu międzygimnazjalnego
(1734 uczniow) , organizacja obchodów Miedzynarodowego Dnia
Pamięci Osób Zmarłych na AIDSz udziałem uczniów szkół
gimnazjalnych z terenu Miasta Olkusza oraz Gminy
Klucze-prezentacja multimedialna dot.HIV/AIDS+konkurs na
bilboard promujący zasady bezpiecznych zachowań w czasie
wakacji, zasadzenie drzewka im F.Merkury jako symbol
Candelight Memorial., współorganizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS w dwóch LO oraz Gimnazjum w Olkuszu,- nagrody
100 PLN PSSE Olkusz
-PSSE Tarnów- konkurs wiedzy w : II LO w Tarnowie (228
uczniów ) i Gimnazjum Nr 1 w Tarnowie (47 uczniów) ,impreza
edukacyjno-artystyczana dot.HIV/AIDS ( z okazji obchodów
Światowego dnia AIDS (200 uczniów), narody konkursowe na
kwotę 200 PLN,
- PSSE Wadowice - konkurs wiedzy dla osób pozbawionych
wolności w Zakładzie Karnym w Wadowicach porzedzony
prelekcjami(30 osób) nagrody 250,71 PLN (PSSE).
PSSE Chrzanów i Wadowice szkolenia dla pielegniarek medycyny
szkolnej - 41 osób.Ponadto w ramach realizowanych zadań
przeprowadzono:
21 narad z udziałem 142 osob,13 prelekcji dla 883 osób, 78
pogadanek z udziałem 3120 osób ,1355 rozmów indywidualnych,
49 projekcji fimowych, 5 prezentacji multimedialnych dla 685
uczniów.

osoby pozbawione wolności: 40/30
pracownicy służby zdrowia: 100/41
studenci: 500000/
inne: 150/
uczniowie szkoły gimnazialnej: /19691
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/10356
Razem: 500290/30118
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 1750,00
Wydatkowana kwota:
1179,98
Dof. z innych źródeł:
inne: 629,00
Inspekcja Sanitarna: 550,00
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Edukacja w zakresie prewencji
HIV/AIDS różnych grup społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży, pracowników zespołów
opieki zdrowotnej,kadry
pedagogicznej, kobiet w wieku
prokreacyjnym i kobiet w ciąży
(Katolickie Poradnie Życia
Rodzinnego).Edukacja z
wykorzystaniem metod
podających,aktywizujących, ,
audiowizualnych, ankietyzacja
poziomu wiedzy(PSSE:
Bochnia,Brzesko,
Chrzanów,Kraków,Miechów,Nowy
Sącz,Nowy Targ,Olkusz,Wadowice,
Wieliczka, Zakopane).

Warsztaty szkoleniowe - liczba: 7, olimpiada wiedzy o AIDS i
uzależnieniach (PSSE w Gorlicach)
Konferencje prasowe - liczba: 4,
Seminarium dla studentów - liczba: 1, "HIV/AIDS - zadbajmy o
zdrowie naszych studentów"
Spoty TV - Liczba:32,
Audycje radiowe - 2,
Artykuły prasowe - 9, ankietyzacja poziomu wiedzy -245 osób,
konkurs na prezentacje multimedialną"Wiedza ratuje życie"
Szkolenia personelu medycznego - Liczba: 3, szkolenie dla
koordynatorów z placówek służby zdrowia nadzorowanych przez
PSSE,
PSSE Miechów zorganizował talk show "rozmowy na każdy
temat" dotyczący HIV/AIDS oraz konkurs piosenki dot. hasła
kampanii "Zrób test na HIV".

osoby pozbawione wolności: 140/
pracownicy służby zdrowia: 50/60
pracownicy oświaty: 30/20
uczniowie szkoły podstawowej:
1500/1200
uczniowie szkoły gimnazialnej:
13000/18731
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
20000/23678
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
350/8950
inne: /958
ogół społeczeństwa: /357287
studenci: /231
Razem: 35070/411115

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
Planowana kwota: 1750,00
materiałów edukacyjnych - 12 156
Wydatkowana kwota:
szt. (w tym dla kobiet - 3 370 szt. )
2501,78
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
Dof. z innych źródeł:
PSSE zaangażowanych w
inne: 1684,00
zadanie - 19
Inspekcja Sanitarna: 817,00
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Dystrybucja materiałów
edukacyjnychdot.profilaktyki HIV/AIDS
wśród kobiet odwiedzających
Poradnie K oraz pacjentek Oddziałów
Ginekologiczno-Położniczych
placówek woj.małopolskiego
nadzorowanych przez pracowników
PIS .

Materiały informacyjno-edukacyjne dla kobiet w postaci ulotek pt.
: "Bądź mamą na medal " -770 szt, "Kobieta ,sex, zdrowie" 3000
szt. - otrzymane z Krajowego Centrum ds.AIDS przekazane
zostały za pośrednictwem 19 PSSE wojew.małopolskiego oraz
WSSE do placówek opieki zdrowotnej nadzorowanych przez
PIS w tym Poradni dla kobiet (85) oraz organizacjom
pozarządowym "IFMSA" i "Monar".jak rownież studentom
Akademii Wychowania Fizycznego uczestniczącym w seminarium
"HIV/AIDS" Zadbajmy o zdrowie naszych studentów".

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
200000/65000
pracownicy służby zdrowia: 1000/800
Razem: 201000/65800

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

Razem:
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Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011
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Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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A.
Edukacja młodzieży szkolnej
realizowana bezpośrednio przez
pracowników inspekcji na zaproszenie
szkół lub za pośrednictwem kadry
pedagogicznej (w powiatach: bialskim,
biłgorajskim, chełmskim, janowskim,
kraśnickim, lubartowskim, lubelskim,
łukowskim, łęczyńskim, puławskim,
radzyńskim, ryckim, świdnickim,
włodawskim , zamojskim)

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem w 15 powiatach
województwa lubelskiego, Nawiązano współpracę z
następującymi instytucjami: Zarząd Rejonowy PCK w Chełmie,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie, NZOZ Ośrodek
Terapii Uzależnień w Kraśniku, Bursa Szkolna w Lubartowie,
Monar Puławy, Komenda Policji w Puławach, Medyczne Studium
Zawodowe w Puławach ,Dyrekcje placówek nauczaniaw: Z SZ
Rolniczych w Kijanach, ZSz Nr 1 w Łecznej, Gimnazjów w Białce i
Wohyniu, Zespołu Sz. Ponadgimnazjalnych w Radzyniu
Podlaskim, ZSz w Tomaszowie Lubelskim

pracownicy służby zdrowia: 4/2
pracownicy oświaty: 296/146
uczniowie szkoły podstawowej:
200/230
uczniowie szkoły gimnazialnej:
3820/6011
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5400/7962
Razem: 9720/14351

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
realizowanym zadaniu
uczestniczyło: 49 szkół
ponadgimnazjalnych, 14
gimnazjów, 21 szkół
podstawowych, 1 dom kultury, 1
bursa szkolna
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B.
Edukacja ludności - grup
zawodowych- w zakresie
podstawowej wiedzy o HIV AIDS

W ramach realizowanego zadania współpracowano z zakładami
opieki zdrowotnej, kadrą zakładów karnych, jednostką wojskową,
Komendantem Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Miejsko
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opolu Lubelskim, oraz z
hospicjum, parafiami, zakładami fryzjerskimi, placówkami
nauczania. Zależnie od grupy odbiorców dostosowywano formę
przekazu i zakres tematyczny do potrzeb i oczekiwań adresatów

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
50/10
osoby pozbawione wolności: 45/27
pracownicy służby zdrowia: 250/118
pracownicy oświaty: 65/81
pracownicy socjalni: 15/
ogół społeczeństwa: /2450
służby mundurowe: /128
pracownicy massmediów: 5/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 39/31
inne: 450/353
Razem: 919/3198

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
zadaniu uczestnicztło 68 Zozów,
1hospicjum, 1 jednostka
wojskowa, 1 jednostka straży
pożarnej,77 gab. fryzj. i kosmet, 3
areszty śledcze27 gimnazjów, 12
szkół ponadgimnazjalnych, 60
barów przydrożnych

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

227

C.
Obchody Światowego Dnia AIDS
poprzez organizację konkursów
wiedzy i olimpiad w powiatach
bialskim, parczewskim, ryckim, oraz
konkursu na projekt ulotki w powiecie
opolskim

Tradycyjnie w związku z obchodami ŚD AIDS przeprowadzono
VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS, cieszący się dużym
zaainteresowaniem młodzieży. Współorganizatorzy zapewniają
nagrody finansowe - Starostwo Powiatowe i rzeczowe - lot
widokowy nad powiatem ryckim dla laureata. Konkurs
organizowany jest dwuetapowo zgromadził na etapie szkolnym
183 uczniów, na etapie powiatowym 27 uczestników. W powiecie
parczewskim wspólnie z partnerami przeprowadzono III
Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS W powiecie opolskim
zorganizowano konkurs na projekt ulotki. W pozostałych
powiatach organizowano konkursy na poziomie szkolnym.

uczniowie szkoły podstawowej: 152/
uczniowie szkoły gimnazialnej:
125/151
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/501
Razem: 277/652

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Do
konkursów przystąpiło 18 szkół
ponadgimnazjalnych, i 14 szkół
gimnazjalnych

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
3055,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2175,00
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Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
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D.
Obchody Światowego Dnia AIDS organizacja apeli okolicznościowych,
imprez edukacyjnych, spektakli
teatralnych: chełmskim, łukowskim,
radzyńskim, tomaszowskim,
zamojskim

Obchody ŚD AIDS angażują środowisko szkolne do organizacji
form edukacyjnych w które bezpośrednio angażowana jest
młodzież szkolna. Zadanie przeprowadzono we współpracy z
Bursą Międzyszkolną nr 2 w Zamościu, Zarządem Rejonowym
PCK, Zespołem Szkół nr 4 w Tomaszowie, Zespołem Szkół
Rolniczych w Woli Osowińskiej, Gimnazjami w Białej i
Czemiernikach, oraz Nr 1 i Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, LO w
Radzyniu Podlaskim, szkołami ponadgimnazjalnymi w Chełmie

pracownicy służby zdrowia: 250/23
pracownicy oświaty: 30/86
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/2
studenci: 140/
uczniowie szkoły podstawowej:
100/100
pracownicy massmediów: 5/5
uczniowie szkoły gimnazialnej:
750/900
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
2000/3961
Razem: 3285/5077

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
zadane zaangażowały się 24
szkoły ponadgimnazjalne, 5
gimnazjów, 1 bursa
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E.
Obchody Światowego Dnia AIDS kampania informacyjna w środkach
masowego przekazu i w internecie w
powiatach biłgorajskim, chełmskim,
krasnystawskim, janowskim,
kraśnickim, łukowskim, opolskim,
puławskim, radzyńskim, włodawskim,
zamojskim

Publikacje medialne i internetowe miały na celu zwrócenie uwagi
na problem HIV AIDS w odniesieniu do zdrowia indywidualnego
ukazanego w kontekście całego społeczeństwa. wskazywano na
potrzebę indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie własne i
najbliższych osób. Wskazywano podstawowe zasady profilaktyki i
możliwości wsparcia dla osób żyjąch z wirusem HIV.

pracownicy massmediów: 27/32
ogół społeczeństwa: 187000/90140
inne: 10/20
Razem: 187037/90192

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
realizacji zadania uczestniczyli
przedstawiciele lokalnych
mediów: prasy 6, radia 3, telewizji
-6, osoby obsługujące strony
internetowe-11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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F.
Punkty informacjne w placówkach: 38 ZOZach, 10 PSSE, 7 Obchody Światowego Dnia AIDS
urzędach, szkołach ponadgimnazjalnych-3
poprzez organizację punktów
informacyjnych dla społeczności
lokalnych -5 w powiatach
hrubieszowskim, kraśnickim,
radzyńskim, świdnickim,
tomaszowskim oraz inne formy narady (7) i formy wizualne oraz listy
intencyjne w pozostałych powiatach w
województwie lubelskim

ogół społeczeństwa: 1580/2486
pracownicy służby zdrowia: 80/152
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /7
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/135
pracownicy oświaty: 85/40
Razem: 1745/2820

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
zadaniu uczestniczyło 38 ZOZów,
10 PSSE, 3 placówki nauczania, 7
urzędów

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
120,00
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G.
Konkursy wiedzy jako forma edukacji
uczącej się młodzieży na szczeblu
szkoły lub szkoły i powiatu,
organizowane przez PSSE we
współpracy ze szkołami lub
współpraca na zaproszenie
organizacji pozarządowych - PSSE
Chełm, Zamość

pracownicy oświaty: 26/26
uczniowie szkoły gimnazialnej: 560/78
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
364/1360
pracownicy służby zdrowia: /8
pracownicy massmediów: /5
Razem: 950/1477

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
zadaniu uczestniczyło38 szkół
ponadgimnazjalnych, 4 gimnazja
2 placówki opiekuńcze, 2
organizacje pozarządowe

W ramach organizacji i współorganizacji powyższego zadania
zorganizowano 9 konkursów w powiatach Biała Podlaska, Janów,
Kraśnik, Janów, Łęczna, Lubartów, Radzyń Podlaski, Tomaszów
Lubelski; Współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Chełmie i
Zamościu, Starostwami Powiatowymi - Kraśnik, Tomaszów
Lubelski, Urzędami Miast -Nałęczów, dyrekcjami i kadrą
pedagogiczną w ZSR w Kijanach, Bursy Szkolnej w Lubartowie,
Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, Kc ds AIDS w
Warszawie
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Planowana kwota: 700,00
Wydatkowana kwota:
507,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 107,00
Organizacja pozarządowa:
500,00

Planowana kwota: 1350,00
Wydatkowana kwota:
990,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 930,00
Inspekcja Sanitarna: 60,00
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H.
Konkursy plastyczne i plastyczno graficzne jako forma edukacji
młodzieży na poziomie szkoły i
powiatu realizowane w powiatach
janowskim, łęczyńskim, puławskim,
radzyńskim, tomaszowskim

Zadanie realizowano poprzez przygotowanie merytoryczne
młodzieży do udziału w konkursie poprzez wykłady i prelekcje
które przeprowadzili pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
pedagodzy szkolni. W przeprowadzeniu zadania nawiązano
współpracę ze Starostwem Powiatowym w Puławach, i
Tomaszowie Lubelskim, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w
Puławach, Medycznym Studium Zawodowym w Puławach i w
Janowie Lubelskim, Zespołem Szkół nr 4 w Tomaszowie
Lubelskim oraz Krajowym Centrum ds AIDS w Warszawie.

pracownicy służby zdrowia: 8/2
pracownicy oświaty: 74/13
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
110/44
inne: /235
uczniowie szkoły gimnazialnej: 155/30
Razem: 347/324

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
zadaniu uczestniczyły 3 szkoły
ponadgimnazjalne, 18 gimnazjów,
1 placówka opiekuńcza, 1
Medyczne Studium Zawodowe
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I.
Działania informacyjne podejmowane
doraźnie podczas lokalnych imprez
masowych: w powiatach bialskim,
biłgorajskim, chełmskim, kraśnickim,
krasnostawskim, łukowskim,
lubelskim, opolskim, puławskim,
radzyńskim, ryckim, tomaszowskim,
zamojskim .

W ramach włączania się w lokalne imprezy masowe podjęto cały
szereg działań edukacyjnych: ekspozycje wizualne, 16, punkty
informacyjne 33, rozmowy indywidualne 77, udostępnianie i
rozdawnictwo materiałów edukacyjnych. Nawiązano współpracę z
inicjatorami przedsięwzięć - Starostwem Powiatowym w Rykach,
Miejsko Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, w Rykach,
Urzędami Miast w Radzyniu, Chełmie, Białej Podlaskiej, Lublinie,
Urzędem Gminy Fajsławice, Stowarzyszeniem Zdrowych Miast
Polskich, Dyrekcją Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu
Dolnym, Dyrekcją Ośrodka Kultury w Łukowie, Ośrodkiem
Wypoczynku "Słoneczny Wrotków" informacjami turystycznymi,
lokalnymi mediami, ośrodkami wypoczynku, organizacjami
pozarządowymi, strażą miejską i oddziałami ratownictwa

ogół społeczeństwa: 17800/15210
pracownicy służby zdrowia: 35/196
pracownicy massmediów: /4
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /21
członkowie organizacji
pozarządowych: /5
inne: 5/76
Razem: 17840/15512

Ocena efektywności
Planowana kwota: 6400,00
podejmowanych działań: Zadanie
Wydatkowana kwota:
przekazu zagadnieńdot. HIV/AIDS
3670,00
realizowano w miejscach
Dof. z innych źródeł:
publicznych w okresie wiosny i
inne: 3550,00
lata w plenerze, na stadionach,
Inspekcja Sanitarna: 120,00
boiskach, ośrodkach wypoczynku,
w centrach handlowych oraz
ośrodkach informacji turystycznej,
ZOZach itp.
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J.
Propagowanie informacji o Punktach
Konsultacyjno Diagnostycznych
wykonujących badania i udzielających
poradnictwa przed i po wykonaniu
testu na HIV w województwie
lubelskim

W ramach propagowania wykonywania bezpłatnych badań
wykonano 118 ekspozycji i form wizualnych z adresami PKD w
województwie i w kraju, wystosowano 1134 pisma do zozów i
jednostek samorządowych z prośbą o upowszechnianie informacji
o badaniach.; wykorzystywano do tego celu tablice informacyjne
w mniejszych miejscowościach. Propagowano informacje przy
współudziale środków masowego przekazu

inne: 61/100
ogół społeczeństwa: 197800/168300
pracownicy służby zdrowia: 440/850
pracownicy oświaty: /379
pracownicy massmediów: /21
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 38/13
studenci: /2300
uczniowie szkoły gimnazialnej: /1620
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
Razem: 198339/173583

Ocena efektywności
podejmowanych działań: ZOZy
195, jednostki samorządowe 24,
massmedia-19, szkoły
ponadgimnazjalne 25, gimnazja
28, lokale usługowe 71,
organizacje pozarządowe 7
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Planowana kwota: 210,00
Wydatkowana kwota:
235,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 175,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Inspekcja Sanitarna: 60,00

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
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K.
Propagowanie przesłania medialnej
kampanii społecznej za
pośrednictwem środków masowego
przekazu i pozyskanych partnerów

Do realizacji kampanii medialnej pozyskiwano partnerów - zakłady
opieki zdrowotnej, jednostki samorządowe, stowarzyszenia,
Bardzo dobrym i skutecznym partnerem w środowiskach
lokalnych są telewizje kablowe: Zamojska TV Kablowa i TV
Internetowa, Master TV w Łukowie, TV Kablowa w Poniatowej, TV
Kablowa w Hrubieszowie, TV Kablowa w Krasnymstawie, TV
Diana w Janowie Lubelskim, Lubelska TV Internetowa, TVP
Lublin; ponadto: Katolickie Radio Zamość, Radio Lublin, Radio
eR, Radio Złote Przeboje, Radio Centrum, Radio Bon Ton w
Chełmie, Radio Włodawa, oraz: Dziennik Wschodni, Gazeta
Zamojska, Nowy Tydzień, Tygodnik "Wspólnota Parczewska",
"Ziemia Parczewska", "Twój Głos" i "Nasz Region" Ryki, Media
lokalne emitowały dostarczone spoty radiowe lub w miarę
możliwości technicznych telewizyjne, eksponowały plansze
informacyjne oraz użyczały czasu antenowego specjalistom z
Państwowej Inspekcji Sanitarnej do uczestnictwa w audycjach i i
do szerszych wywiadów.

pracownicy służby zdrowia: 70/119
pracownicy massmediów: 27/22
ogół społeczeństwa: 91000/146130
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
3500/2650
służby mundurowe: /1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 130/215
członkowie organizacji
pozarządowych: /16
Razem: 94727/149153
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Efektywność kampanii: narady9,
wywiady6, informacje na stronie
internetowej12, instruktaże i
rozmowy indywidualne 45, emisja
spotu radowego66,emisja spotu
telewizyjnego60, ekspozycje
wizualne własne28, opracowanie
materiału dla prasy5,

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

Razem:

8 577,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Edukacja młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pogadanki, wykłady, warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych świetlicy
socjoterapeutycznej z powiatów: bełchatowskiego, kutnowskiego,
łowickiego, pajęczańskiego, wieluńskiego oraz zgierskiego.

inne: /55
uczniowie szkoły podstawowej:
500/655
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
900/874
Razem: 1400/1584

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
działaniach edukacyjnych
uczestniczyły łącznie 1584 osoby

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Konkursy wiedzy oraz plastyczne dla
młodzieży

Odbyło się łącznie 12 konkursów (w powiatach: bełchatowskim,
łódzkim, rawskim, wieluńskim, zgierskim, łaskim, brzezińskim,
skierniewickim, tomaszowskim oraz łowickim), w tym 1
międzypowiatowy pod patronatem Starosty Wieluńskiego.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
1500/1924

Ocena efektywności
podejmowanych działań: w 12
konkursach uczestniczyło 1924
uczniów szkół gimnazjalnych

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

238

Lokalny Program Edukacyjny dla
uczniów klas III szkół gimnazjalnych
powiatu piotrkowskiego

Program został zrealizowany w 20 szkołach gimnazjalnych z
uczniowie szkoły gimnazialnej:
terenu powiatu piotrkowkiego.
2000/1902
Realizacja Programu była poprzedzona ankietą ewaluacyjną.
Edukacja obejmuje min. 2 godziny lekcyjne dla każdej grupy.
Przed wdrożeniem programu odbyło się szkolenie dla
koordynatorów szkolnych realizujących zajęcia edukacyjne z
młodzieżą, ponadto koordynatorzy zostali wyposażeni w materiały
edukacyjne.

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Odbiorcami działania było 1902
uczniów III klas szkół
gimnazjalnych z terenu powiatu
piotrkowskiego

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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VIII Powiatowy Festiwal Sztuk
Teatralnych "Żyję bo lubię, AIDS to
nie dla mnie" w Wieruszowie.

Uczestnikami konkursu sztuk teatralnych byli uczniowie szkół
gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu powiatu
wieruszowskiego.
Partnerami festiwalu był Wieruszowski Dom Kultury, Starostwo
Powiatowe w Wieruszowie oraz Ilustrowany Tygodnik Prasowy.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
700/750
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
30/30
Razem: 730/780

Ocena efektywności
podejmowanych działań: W
festiwalu brało udział 750
gimnazjalistów i 30 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Wojewódzka Olimpiada Wiedzy
"Młodzież o HIV / AIDS" pod
honorowym patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego

Uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z województwa łódzkiego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/680

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Uczestnikami olimpiady było 680
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z woj.
łódzkiego

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
5000,00
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Kontynuacja multimedialnej kampanii
społecznej "Daj szansę swojemu
dziecku, Nie daj szansy AIDS"

Kampania skierowana do kobiet ciężarnych i planujących ciążę

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
150000/150000

Efektywność kampanii:
Odbiorcami kampanii w woj.
łódzkim było blisko 150000 kobiet
ciężarnych i planujących ciążę
Wskaźnik dodatkowy 1:

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

242

Obchody Światowego Dnia AIDS

W Łodzi obchody były połączone z finałem Wojewódzkiej
Olimpiady Wiedzy "Młodzież o HIV/AIDS"

ogół społeczeństwa: 2500/3000

Efektywność kampanii: W woj.
łódzkim odbiorcami obchodów
było blisko 3000 osób

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja VII Edycji Kampanii
Profilaktyczno - Edukacyjnej
Porozmawiajmy o HIV/AIDS

Odbiorcami kampanii jest młodzież I klas szkół
ponadgimnazjalnych. Młodzież uczestniczy w trzygodzinnych
zajęciach warsztatowych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
800/833

244

Konkurs literacki o tematyce
dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS

Utwór zgłoszony do konkursu (z gatunku poezji lub prozy) musiał uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
dotyczyć profilaktyki zakażeń HIV oraz akceptacji społecznej osób 300/435
żyjących z HIV i chorych na AIDS
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Efektywność kampanii:
Odbiorcami kampanii było 833
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

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

Liczba programów edukacyjnych:
w jednym konkursie uczestniczyło
435 uczniów szkół gimnazjalnych

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

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Debata Międzyszkolna - nt HIV/AIDS
udział 4 szkół - 98 uczniów ,
organizator Zespół Szkół w
Działdowie .

W debacie wzięło udział 4 szkoły - 98 uczniów , organizator
debaty Zespół Szkół w Działdowie .

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
90/98

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

246

Dystrybucja materiałów edukacyjnych

WSSE w Olsztynie wykonała dustrybucję następujących
materiałów: 3000 ulotek dla kobiet, 7800 ulotek postepowanie po
ekspozycji na krew, 4 800 ulotek (składanek) Informacje o
HIV/AIDS do 19 PSSE województwa
warmińsko-mazurskiego.Materiały zostaną przekazane
odpowiednim adresatom . Rozdzielniki znajdują się w każdej SSE
prowadzącej dystrybucję. Część materiaóów pozostaje w
dyspozycji WSSE.

pracownicy służby zdrowia: 19/19

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

247

Działania edukacyjne wśród różnych
grup społecznych- pielęgniarek,
władz samorządowych oraz edukacja
młodziezy szkolnej

Edukacją objęto pielęgniarki oraz pracowników samorządowych
liczba uczestników 6, oraz 1200 uczniów ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu gołdapskiego . Prowadzono również
działania edukacyjne na obozach i koloniach letnich .

pracownicy służby zdrowia: 4/4
członkowie organizacji
pozarządowych: 2/2
uczniowie szkoły gimnazialnej:
1000/200
Razem: 1006/206

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

248

Edukacja nauczycieli, pielęgniarek z
placówek szkolnych powiatu
olsztyńskiego młodziezy szkolnej
powiatu olsztyńskiego.

Wykłąd dla pielegniarek liczba uczestników 47, młodzieży szkolnej
w bibliotece Planeta 11 liczba uczestników 53, nauczycieli
róznych szkół powiatu olsztyńskiego liczba uczestników 118 .
Realizator zadania PSSE Olsztyn, współrealizator Wydział
Edukacji Urzędu Miasta w Olsztynie. Ogółem liczba uczestników
objetych edukacją 218.

pracownicy służby zdrowia: 8/47
pracownicy oświaty: 20/53
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
50/53
Razem: 78/153

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

249

Edukacja młodziezy szkół
ponagimnajzalnych powiatu
nidzickiego.

Realizacja programu Bez ryzyka w szkołach ponadgimnazjalnych
powiatu. Odbyła sie ona dzieki pracy pedagogów szkonych przy
wsparciu merytoryczno-materiałowym PSSE Nidzica.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
380/373

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

250

Edukacja młodzieży w szkołach

Przeprowadzono zajęcia edukacyjne wśród 1123 uczniów z 10
gimnazjów, i 1428 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia
odbywały się w szkołach: Iławy, Lubawy, Ząbrowa, Kazanicach,
Dobrzykach, Zalewie, Borecznie, Franciszkowie, zajęcia
prowadzone były przez nauczycieli, pedagogów , pielęgniarek.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 10/10
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
6/5
Razem: 16/15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

251

Edukacja podczas szkoleń
prowadzonych przez inspekcje
sanitarną powiatu lidzbarskiego.

Podczas trzech szkoleń dla osób układających jadłospisy ze szkół
przedszkoli MOPS i GOPS powiatu lidzbarskiego przekazano
materiały i informacje o PKD Olsztyn , o kampaniach i działaniach
aktualnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Liczba uczestnikó 49
w tym pracownicy socjalni 9, koordynatorzy szkolnych programów
edukacyjnych 11.

ogół społeczeństwa
inne: /29
pracownicy oświaty: /11
pracownicy socjalni: /9
Razem: /49

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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252

Edukacja róznych grup społecznych.

Przeprowadzono szkolenie nt Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS wśród pracowników oświaty:
dyrektorów szkół, pielęgniarek, pedagogów, nauczycieli i
koordynatorów programów szkolnych. Liczba uczestników 10

pracownicy oświaty: 12/10

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

253

Edukacja uczniów wypoczywających
na koloniach i obozach letnich

Edukacja młodzieży na obozach i koloniach letnich powiatu
iławskiego. Edukacje prowadzono na 11 obozach liczba
uczestników 1551.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/1000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/551
Razem: 400/1551

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

254

Edukacja w Klubie Honorowych
Dawców Krwi w Piszu

W Piskim Domu Kultury w Piszu organizacja wykładu dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/120

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

255

Konkurs graficzny w szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu
kętrzyńskiego.
Organizatorzy PSSE Ketrzyn,
Starostwo Powiatowe w Ketrzynie.

Przeprowadzono naradę organizacyjną w sprawie konkursu,
opracowano regulamin przeprowadzono konkurs. Wpłynęło 16
prac . Fundatorzy nagród Starostwo Powiatowe w Ketrzynie, ,
Komenda Powiatowa Policji w Ketrzynie.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
25/16

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 300,00

256

Konkurs wiedzy

Organizacja powiatowego konkursu wiedzy o HIV/AIDS i
Uzależnieniach . Organizator PSSE Braniewo, współorganizator
Starostwo Powiatowe w Braniewie, Burmistrz Miasta Pieniężna,
Gimnazjum nr 1 w Braniewie.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 10/15
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
10/12
Razem: 20/27

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 300,00

257

Konkurs wiedzy dla uczniów Zespołu
Szkół w Rozogach.

Praca w komisji konkursowej praciwnika PSSE Szczytno,
ufundowanie części nagród przez WSSE Olsztyn . Nagrody
rzeczowe z WSSE Olsztyn o wartości ok 100 zł.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
100/142

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

258

Nagranie programu edukacyjnego.

Wraz z Agencją Producencką WSSE Olsztyn nagrało program
edukacyjny emitowwny 3 krotnie w TV P 3 Olsztyn, trwający 10
minut. Zasięg województwo warmińsko-mazurskie odbiorcy TV
regionalnej Trzy emisje programu.

ogół społeczeństwa: /3

259

Obchody Światowego Dnia AIDS w
Rozogach. Przemarsz młodziezy z
Zespołu Szkół z ulotkami.

Organizacja happeningu młodzieży w Rozogach . Organizacja
narady z udziałem współorganizatora Zespołem Szkół w
Rozogach, przekazanie materiałów edukacyjnych, przemarsz
młodzieży ( 142 osoby) z rozdawnictwem ulotek dla ok 500 osób.

ogół społeczeństwa: 400/500

260

Organizacja Międzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego o
HIV/AIDS .

W Konkursie wzięło udział 20 osób, z tego uczniowie z Zespołu
uczniowie szkoły gimnazialnej: 7/4
Szkół Zawodowych , Zespołu Szkół Ogólnokształcących,,
Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Gimnazjum przy Zespole Szkół
w Grabowie. Planowano 7 szkól przystąpiły 4 szkoły.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
3000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
300,00

261

Organizacja Powiatowego Konkursu
Wiedzy o HIV/AIDS w powiecie
ostródzkim, ( 10 szkół
ponadgimnazjalnych) obchody
Światowego Dnia AIDS . Fundator
nagród w konkursie Starostwo
Powiatowe w Ostródzie.

Organizacja konkursu opracowanie regulaminu oraz pytań,
rozpropagowanie konkursu, ufundowanie nagród Starostwo
Powiatowe Ostróda 1000 zł oraz poczęstunek ufundowany przez
sklep GS Morąg na kwotę 80 zł.W konkursie wzięło udział 33
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs poprzedzony był
edukacją młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ( liczba
uczestników 60).

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
9/10

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
1080,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1080,00

262

Organizacja Światowego Dnia AIDS.

Happening zorganizował Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu
Warmińsko-mazurskiego Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w
Ełku.W happeningu uczestniczyło 18 studentów

studenci: /18

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

263

Organizacja XII Konkursu Wiedzy o
HIV/AIDS na prezentację
multimedialną

Przeprowadzono XII edycje konkursu o HIV/AIDS. Organizatorzy pracownicy administracji rządowej i
PSSE Ełk, Gimnazjum nr 4 Ełk, Urząd Miasta Ełk, udział wzięło 13 samorządowej: 2/2
osób z 5 gimnazjów .
uczniowie szkoły gimnazialnej: 10/13
Razem: 12/15

264

Organizacja imprezy prozdrowotnej
"Żyj 15 lat dłużej".

Narada ze Starostwem Powiatowym w Piszu w sprawie
organizacji imprezy, uzgodnienia dotyczące miejsca imprezy (
odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu. W
trakcie imprezy wykład pt Zakażenie HIV w choroba AIDS .
Liczba uczestników akcji 96. Ufundowanie owoców cytrusowych
przez sponsora właściciela hurtowni CYTRUS w Piszu.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
100/96

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Organizacja pozarządowa:
0,00

265

Organizacja powiatowego Konkursu
plastycznego oraz wiedzy dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu piskiego.

Opracowanie regulaminów konkursów, pozyskanie sponsorów, .
W konkursie plastycznym nadesłano 20 prac z 6 szkół
gimnazjalnych i 20 prac ze szkół ponadgimnazjalnych . W
konkursie wiedzy wzięło udział 19 osób z 7 szkół gimnazjalnych.
Łącznie w konkursach wziło udział 35 uczniów . Nagrody
ufundował Urząd Miejski w Piszu, i Starostwo Powiatowe w Piszu.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 20/19
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
15/16
Razem: 35/35

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
650,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 650,00

266

Organizacja szkolenia dla
pracowników słuzby zdrowia Szpitala
w Ostródzie. Zakres tematyczny
szkolenia: pochodzenie wirusa, drogi
zakażenia, mechanizm namnażania,
mity i fakty związane z drogami
zakażeń, postepowanie po ekspozycji
na krew i IPIM, epidemiologia Polska
województwo warmińsko-mazurskie,
rola PKD w Polsce. Informacje o PKD
w Olsztynie.

W związku z otwarciem oddziału zakaźnego w Szpitala w
Ostródzie pracownicy WSSE Olsztyn zostali poproszeni o
przeprowadzenie wykładu przygotowującego średni personel do
pracy z osobami zakażonymi wirusem HIV. Przekazano ulotki
postepowanie po ekspozycji na krew i IPIM, , ksiązki żyć z
wirusem HIV 4 szt, oraz ulotki o PKD Olsztyn.

pracownicy służby zdrowia: /30
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Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
700,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 700,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 20,00

267

Powiatowy Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS w powiecie węgorzewskim
w kategorii szkół gimnazjalnych i
ponagdigmnazjalnych.

Organizacja i przeprowadzenie powiatowego konkursu wiedzy dla
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W Konkursie wzięło
udział 15 uczniów w tym 9 uczniów szkół gimnazjalnych i 6
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ufundowanie nagród
Starostwo powiatowe 800 zł, Urząd Miejski w Węgorzewie 300 zł
oraz drobne upominki z WSSE Olsztyn. Ukazały się dwie
publikacje w Węgorzewskim tygodniu o konkursie.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 12/9
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
21/6
pracownicy massmediów: /1
Razem: 33/16

Planowana kwota: 700,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1000,00

268

Powiatowy Konkurs wiedzy o
HIV/AIDS

Organizatorzy konkursu PSSE Elbląg, Gimnazjum nr 7 w Elblągu,
Woj. Szpital Zespolony w Elblągu, Młodzieżowy Ośrodek
Terapeutyczny KARAN w Elblągu. W konkursie wzięło udział 58
uczniów z 20 szkół gimnazjalnych.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 60/58

Planowana kwota: 700,00
Wydatkowana kwota:
700,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 500,00
Inspekcja Sanitarna: 200,00

269

Powiatowy konkurs wiedzy o
HIV/AIDS w powiecie oleckim wśród
szkół ponadgimnazjalnych.

Odbył sie X Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV/AIDS w Powiecie
uczniowie szkoły gimnazialnej: 9/8
oleckim w etapie powiatowym wzięło udział 26 uczniów z 8
gimnazjów..Ukazał się artykuł o konkursie w Głosie Olecka, oraz
na stronie internetowej PSSE Olecko. Sponsorzy: Urząd Miejski w
Olecku- nagrody książkowe, gadżety z WSSE Olsztyn, Starostwo
Powiatowe 200 zł, Urząd Gminy Kowale Oleckie 180 zł.

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
380,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 380,00

270

Spotkanie wojewódzkiego Zespołu ds
profilaktyki HIV/AIDS w woj
warmińsko-mazurskim.
Podsumowanie działań określenie
priorytetów i zadań na rok bieżący ,
wnioski, wymiana doświadczń. Udział
pracownika WSSE w Olsztynie i OT
PTOZ w Olsztynie.

Spotkania zespołu odbywają sie corocznie . Na spotkaniu byli
członkowie Warmińsko-Mazurskiego Cebntrum Zdrowia
Publicznego w Olsztynie, KW Policji, Urzędu Marszałkowskiego,
WSSE Olsztyn , PTOZ Olsztyn Wojewódzki konsuultant ds
profilaktyki HIV/AIDS. Na spotkaniu WSSE przedstawiła
dotychczasowe działania oraz planowane do końca 2011 roku.
Liczba uczestników 10.

pracownicy służby zdrowia: 1/2
pracownicy oświaty: 2/
służby mundurowe: 1/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/5
członkowie organizacji
pozarządowych: 1/1
inne: /1
Razem: 10/10

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

271

Stoiska edukacyjne na imprezach
masowych.

Zorganizowano 2 stoiska edukacyjne na imprezie Festiwal
Reggae w Ostródzie oraz na imprezie Spacery Rowery w
Olsztynie. Rozmowy indywidualne, rozdawnictwo materiałów
edukacyjnych. Dodatkowo na imprezie Spacery-Rowery
wykonano quiz wiedzy o HIV/AIDS wśród 50 uczestników .

ogół społeczeństwa: /400

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

272

Szkolenia różnych grup społecznych.

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów powiatu
nidzickiego -8 osób dla pielegniarek szkolnych - 8 osób

pracownicy służby zdrowia: 10/8
pracownicy oświaty: 10/8
Razem: 20/16

273

Światowy Dzień AIDS- organizacja
stoiska promocji zdrowia w
Przychodni Rejonowej w Lidzbarku
Warmińskim- dystrybucja materiałów,
poradnictwo.

Organizacja i przygotowanie stoiska promocji zdrowia .
Prowadzenie poradnictwa dystrybucja materiałów o HIV?AIDS
oiaz o PKD Olsztyn i Ełk. Liczba uczestników 46.

ogół społeczeństwa: 30/46
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Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

274

Zajęcia edukacyjne dla uczniów LO w
Bartoszycach, dla uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Bartoszycach.

Organizacja wykładów i zajęć we współpracy ze szkołami nt
profilaktyki zakażeń HIV.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
162/214

275

Dystrybucja materiałów kampanijnych Przeprowadzono dystrybucję materiałów do 15 zakładów opieki
.
zdrowotnej, 6 gabinetów ginekologicznych9 szkół
ponadgimnazjalnych.Zamieszczenie informacji o PKD Olsztyn i
Ełka na stronach internetowych Urzędu Miasta w Działdowie i na
stronie PSSE Działdowo.

ogół społeczeństwa: 2/2
pracownicy służby zdrowia: 15/21
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
9/9
Razem: 26/32

elementy kampanii (gadżety):
plakaty i ulotki z KC ds AIDS

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

276

Dystrybucja materiałów kampanijnych Zamieszczenie informacji na stronach PSSE Gołdap, w gazecie
nagłaśnianie w mediach lokalnych
lokalnej "Z bliska", na stronie Urzędu Miasta i Gminy Gołdap.
informacji o kampanii i PKD w
Olsztynie i Ełku w prasie

pracownicy służby zdrowia: 1/1
pracownicy massmediów: 1/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1
Razem: 3/3

elementy kampanii (gadżety):
materiały edukacyjne z KC ds
AIDS.

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

277

Dystrybucja materiałów kampanijnych, Przekazanie materiałów kampanijnych do Starostwa Powiatowego pracownicy oświaty: 1/
informacje o kampanii na stronach
w Gizycku, zamieszczenie informcji o kampanii na stronach
pracownicy massmediów: 1/
internetowych.
internetowych PSSE Giżycko.
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/1
pracownicy służby zdrowia: /1
Razem: 4/2

278

Działania wzmacniające kampanię
Zrób test na HIV.

Wystosowanie pism do 9 szkół gimnazjalnych i 9
ponadgimnazjalnych powiatu piskiego, o kampanii, zamieszczenie
informacji na stronie internetowej BIP PSSE Pisz o kampanii (
liczba stron 1)

279

Kampania medialna do
społeczeństwa w warm-mazurskim.
Przekazywanie informcaji poprzez
media lokalne, poprzez edukacje
wybranych grup społecznych.

Rozesłanie informacji o kampanii do Radia Olsztyn, TVP3
pracownicy służby zdrowia: 19/6
Olsztyn, TV Olsztyn, Radia Eska, Radia Planeta, Radia UWM FM.
Edukacja nt kampanii i roli inspekcji sanitarnej w programie
profilaktyki HIV nauczycieli, pielegniarek, koordynatorów
programów edukacyjnych ze szkół gimnazjalnych w Braniewie i
powiecie braniewskim.Emisja spotu na szkoleniu .

280

Kampania medialna skierowana do
społeczeństwa powiatu
bartoszyckiego. Imprezę w szkołach
ponadgimnazjalnych
Bartoszyc-pokazy multimedialne.
Współpraca z mediami lokalnymi

Organizacja imprezy szkolnej z okazji Światowego Dnia AIDS ,
prezentacja założeń kampanii multimedialnej, epidemiologii
zakażeń HIV. Organizacja imprezy PSSE Bartoszyce oraz LO w
Bartoszycach. Wywiad do TV kablowej BART-SAT - 06-12-1,
Radia Bartoszyce , 01-09-11, i pracy Extra Bartoszyce -27-09-11,
informacja na stronie internetowej Radia Bartoszyce.

pracownicy massmediów: 4/4
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/110
Razem: 304/114

działania wspomagające
kampanię: eduakacja młodziezy
podczas inmprezy
elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS

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

281

Kampania medialna w powiecie
iławskim. Współpraca z mediami
lokalnymi.

Ukazały się artykuły w Kurierze Iławskim, Gazecie Iławskiej,,
Echu Iławy, Radio Iława. Udzielono wywiadu do Radia Iława,
Radia eska, odbyła się dystrybucja materiałów Bądź mamą na
medal, ukazały sie informacje na stronach internetowych TV
Iława, TV internetowa oraz na stronie Starostwa Powiatowego w
Iławie, PSSE Iława, TV Iława, Urzędu Miasta w Lubawie.

pracownicy massmediów: 5/6
ogół społeczeństwa: /5
Razem: 5/11

elementy kampanii (gadżety):
Materiały kampnaijne z KC ds
AIDS

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

ogół społeczeństwa: 1/1
uczniowie szkoły gimnazialnej: 9/9
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
9/9
Razem: 19/19
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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

działania wspomagające
kampanię: Informacja o PKD
Olsztyn i PKD Ełk
elementy kampanii (gadżety):
materialy otrzymane z KC ds
AIDS

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

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

282

Kampania medialna w powiecie
ostródzkim. Zamieszczenie informacji
o kampanii na stronach internetowych
, na tablicy informacyjnej PSSE
Ostróda, współpraca z Radiem
Mazury, Gazetą Ostródzką,
dystrybucja materiałów edukacyjnych
do określonych środowisk.

Przyjęcie patronatu honorowego nad działaniami z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS Starosty w Ostródzie, patronat medialny
przyjął TVO Ostróda, Gazeta Ostródzka. Udzielono wywiadu do
Radia Mazury, Gazety Ostródzkiej, TV Kablowej Ostróda..
Dystrybucja plakatów kampanijnych do starostwa powiatowego w
Ostródzie ( szkoły gimnazjalne 9 szt, ośrodki zdrowia- 20)

pracownicy służby zdrowia: 1/20
pracownicy massmediów: 2/3
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/9
Razem: 3/32

działania wspomagające
kampanię: wywiady
elementy kampanii (gadżety):
plakat kampanijny

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

283

Kampania medialna w powiecie
szczycieńskim.

Przekazanie informacji o kampanii do Urzędu Miejskiego w
Szczytnie, Szpitala Powiatowego w Szczytnie, Starostwa
Powiatowego w Szczytnie, informacje ukazały się na stronach
internetowych, również na stronie internetowej PSSE
Szczytno.Zorganizowano dystrybucje materiałów edukacyjnych do
MOPS i 6 GOPS na terenie powiatu szczycieńskiego.

pracownicy służby zdrowia: 21/10
pracownicy massmediów: 1/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /7
Razem: 22/18

działania wspomagające
kampanię: informacje na stronach
internetowych dystrybucja
materiałów, informacje o PKD
Olsztyn i Ełk.
elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS

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

284

Kampania medialna w powiecie
węgorzerwskim. Dystrybucja
materiałów do wybranych środowisk,
zamieszczenie informacji o kampanii
na stronach internetowych.

Przekazanie informacji o kampanii do Węgorzewskiego Tygodnia,
, zamieszczenie informacnji na tronach internetowych PSSE
Węgorzewo, UM Węgorzewo, Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie . Przekazanie informacji o PKD Olsztyn i Ełk do
lakalnej prasy i do jednostek samorządowych powiatu
węgorzewskiego.

pracownicy służby zdrowia: 1/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/20
Razem: 3/21

elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Konferencja powiatowa organizatorzy Organizacja konferencji połączonej z konkursem wiedzy wśród
: PSSE Nowe Miasto Lubawskie,
uczniów , przeprowadzenie wykłady o HIV/AIDS na konferencji
Starostwo Powiatowe, ZO PCK, Dom prezenetacje multimedialne, liczba uczestników 90.
Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

pracownicy służby zdrowia: 20/20
pracownicy oświaty: 30/30
uczniowie szkoły gimnazialnej: 27/27
Razem: 77/77

elementy kampanii (gadżety):
wykorzystano spot kampnaijny i
materiały edukacyjne na
konferencji

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Nagłośnienie kampanii w mediach
lokalnych .

Wywiad: Radio 5, Gazeta Olsztyńska, Rozmaitości Ełckie,
Gazeta Współczesna, dystrybucja materiałów kampanijnych,
zamieszczenie informacji na stronie internetowy\ej PSSE Ełk.
Razem udzielono 4 wywiadów do mediów i zamieszczono 1
informacje na stronie PSSE Ełk.

pracownicy służby zdrowia: 1/1
pracownicy massmediów: 5/4
Razem: 6/5

elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Organizacja kampanii medialnej w
powiecie nidzickim.

Przekazanie informacji do 10 placówek służby zdrowia, i 3 szkół
ponadgimnazjalnych. Dystrybucja materiałów do wybranych
środowisk, zamieszczenie informacji na 5 stronach internetowych,
narada organizacyjna , popularyzacja PKD w Olsztynie i Ełku w
placówkach służby zdrowia, szkołach
ponadgimnazjalnych.Zamieszczenie informacji na 3 stronach
internetowych . Wywiad do TV Nidzica z okazji Światowego Dnia
AIDS.

pracownicy massmediów: 1/1
inne: 3/3
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
3/3
Razem: 7/7
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Popularyzacja kampanii medialnej
wśród lokalnego społeczeństwa.

Informacja o badaniach w PKD ukazała się w nr 33 Tygodnika
Oleckiego, na stronach internetowych Urzędu Gminy Kowale
Oleckie, Urząd Gminy Wieliczki, Starostwa Powiatowego w
Olecku, Urzędu Gminy Świętajno.

pracownicy massmediów: 1/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 4/4
Razem: 5/5

STRONA 71 z 212

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

elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS

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

289

Popularyzacja kampanii w mediach
lokalnych oraz na stronach
internetowych powiatu mrągowskiego

Udzielono wywiadu do Kuriera Mrągowskiego, Gazety
pracownicy służby zdrowia: 1/1
Mrągowskiej, Radia Planeta, TV internetowej zamieszczona na
pracownicy massmediów: 5/5
stronie internetowej PSSE Mrągowo informacje o Światowym Dniu Razem: 6/6
AIDS

elementy kampanii (gadżety):
materiały kampanijne z KC ds
AIDS.
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Współpraca z mediami lokalnymi w
Elblagu.

przekazanie mediom lokalnym: TV Elbląg, Dziennik Elbląski
ogół społeczeństwa: 5/5
informacji o profilaktyce HIV i kampanii ( ukazały się dwa artykuły)
. Zamieszczenie informacji na 3 stronach internetowych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Akcja edukacyjna na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim - stoisko z
materiałami edukacyjnymi, emisja
spotów , dystrybucja materiałów.
Akcja zorganizowana przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny Oddział w
Olsztynie w dniu 2 grudnia 2011
-biblioteka UWM Olsztyn.

Akcję poprzedziła edukacja studentów w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie liczba uczestników 12
czas 1,5 h . Studenci otrzymali materiały edukacyjne oraz sprzęt
multimedialny do projekcji spotów.

studenci: 250/200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Edukacja więźniów.

Przeprowadzono edukacje więźniów w Zakładzie Karnym w
Dublinachk/ Kętrzyna nt chorób przenoszonych droga płaciową,
działalności PKD, kampanii medialnych . Przekazano 80
prezerwatyw, 30 broszur druga strona wakacji, 20 książeczek
ABC wiedzy o HIV/AIDS.

osoby pozbawione wolności: 20/18

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 50,00
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Przegląd Małych Form Teatralnych w
Nidzicy . Przegląd ma charakter
edukacyjny podejmowana jest
tematyka uzależnień i ich skutków na
zdrowie.

mpreza lokalna dla nauczcieli, dzieci i gości - Przegląd Małych
Form Teatralnych. Organizatorzy Nidzicki Ośropdek Kultury,
Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Policja, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Podczas imprezy
stoisko informacyjne o profilaktyce HIV/AIDS. Liczba uczestników
200, w tym 20 nauczycieli, 30 rodziców.

pracownicy oświaty: 20/20
inne: 20/20
uczniowie szkoły gimnazialnej:
100/100
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
70/70
Razem: 210/210

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
2500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2500,00
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Stoisko promocji zdrowia podczas dni
i nocy Szczytna. Poradnictwo,
dystrybucja materiałów
informacyjnych o HIV/AIDS.

Organizacja stoiska edukacyjnego przy współpracy z Miejskim
Domem Kultury i Szpitalem Powiatowym w Szczytnie podczas
imprezy Dni i Noce Szczytna.Porady dystrybucja materiałów,
informacje o PKD Olsztyn i Ełk.

ogół społeczeństwa: 50/57
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Koordynacja PKD w Olsztynie
wspólnie z OT PTOZ w Olsztynie,
sporządzanie miesięcznych
sprawozdań, zapewnienie
dostępności do ankiet w PKD,
udzielanie wywiadów radiowych i TV,
informowanie społeczeństwa o roli
PKD , aktualizacja danych co 3
miesiące dotycząca zakażeń i
zachorowań na AIDS w
Warmińsko-Mazurskim.

W 2011 roku z PKD Olsztyn skorzytsło 645 osób z poradnictwa.
Diagnostykę w kierunku HIV- testy Elisa wykonuje Laboratorium
WSSE Olsztyn, wypożycza sale bezpłatnie do diagnostyki i
poradnictwa, wykonuje utylizacje prób sprzatanie pomieszczeń i
koszta biurowe.

ogół społeczeństwa: 700/645
służby mundurowe: 10/
pracownicy massmediów: 5/6
Razem: 715/651

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

Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 634
Liczba wykonanych testów: 625
Odsetek zakażonych: 1,42
Liczba klientów PKD: 634

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

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

10 980,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Konferencja wojewódzka

Konferencja wojewódzka pod hasłem "HIV obok Nas"
zorganizowana przez Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
(5.12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).

pracownicy oświaty
służby mundurowe
służby ratunkowe
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
studenci
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
pracownicy socjalni
inne: 180/107
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
pracownicy służby zdrowia
Razem: 180/107
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Konkursy tematycznie zwiazane z
Powiatowe konkursy o tematyce HIV/AIDS (11 konkursów) dla
profilaktyką HIV/AIDS adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
uczniów szkół gimnazjalnych i
Konkursy wiedzy o HIV/AIDS (8):
ponadgimnazjalnych
"Warto wiedzieć - plus czy minus" (PSSE Kluczbork, PSSE
Głubczyce), "HIV-AIDS - Czy wiem już wszystko?" (PSSE
Strzelce Op.), konkursy połączone z inscenizacjami i wykładami
(PSSE Brzeg, PSSE Olesno, PSSE Krapkowice, PSSE
Namysłów);
Konkursy na prezentację multimedialną (2): "Wiedza ratuje życie.
Zrób test na HIV" (PSSE Kluczbork), "Mam sposób na HIV, znam
sposób na AIDS" (PSSE Opole);
Konkurs na ulotkę (1) (PSSE Kędzierzyn-Koźle).

uczniowie szkoły gimnazialnej: /46
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
360/445
Razem: 360/491

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
szkół gimnazjalnych - 13, liczba
szkół ponadgimn. - 46, liczba
PSSE - 10, liczba jednostek
samorządowych - 6, liczba innych
jednostek - 2: poradnia
psychologiczno-pedagogiczna,
ośrodek kultury

Planowana kwota: 3900,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 4000,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Wojewoda: 4200,00
Urząd Marszałkowski: 0,00
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Szkolenia dla kadry pedagogicznej z
placówek
oswiatowo-wychowawczych.

5 szkoleń (warsztatów) prowadzonych przez edukatorów
HIV/AIDS dla nauczycieli i pedagogów szkolnych z 14 szkół
gimnazjalnych i 18 szkół ponadgimnazjalnych (PSSE Olesno,
PSSE Głubczyce, PSSE Prudnik, PSSE Strzelce Op.).

pracownicy oświaty: /49

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
jednostek realizujących zadanie 37: 4 PSSE (organizacja szkoleń),
Opolski Urząd Wojewódzki
(finansowanie), 32 szkoły
(współorganizacja szkoleń).

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 1000,00
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Szkolenie dla pracowników
socjalnych.

Szkolenie (warsztaty) zorganizowane zostały przez PSSE w
Prudniku, we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w
Prudniku.

pracownicy socjalni: /10
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Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Wojewoda: 500,00
Urząd Marszałkowski:
1200,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 500,00
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Ogólnopolska kampania społeczna
Kontynuacja działalności informacyjno-edukacyjnej w oparciu o
"Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj wydawnictwa Krajowego Centrum ds. AIDS. W roku 2011
szansy AIDS".
szczególną uwagę zwrócono na promowanie wśród kobiet
ciężarnych wykonania testu w kierunku zakażenia HIV (obowiązki
lekarza ginekologa, dostępność badań).
1. Wystosowanie pism do przychodni specjalistycznych dla kobiet
(38) dotyczących obowiązku lekarza proponowania wszystkim
kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania testu w kierunku
HIV (PSSE Kluczbork, PSSE Brzeg, PSSE Nysa, PSSE Opole,
PSSE Namysłów).
2. Działania medialne: informacje na stronach internetowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych, emisja spotu w Telewizji Kablowej
Głubczyce, emisja planszy informacyjnej w Telewizji Kablowej w
Namysłowie.
3. Dystrybucja materiałów wydawniczych: plakat i ulotki pt. "Daj
szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS", "Bądź mamą na
medal" do placówek służby zdrowia (ogółem rozdysponowano
3670 sztuk).

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
pracownicy służby zdrowia
studenci

sponsorzy i partnerzy: Gabinety
ginekologiczno-położnicze,
grupowe praktyki położnicze,
szkoły rodzenia, szpitalne
oddziały
ginekologiczno-położnicze.
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Ogólnopolska kampania społeczna
"Zrób test na HIV".

ogół społeczeństwa
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/130
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
inne: /49
Razem: /179

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miasta Opola, Urząd
Marszałkowski WO, WSSE w
Opolu, Starostwo Powiatowe w
Kędzierzynie-Koźlu,Towarzystwo
Rozwoju Rodziny w Opolu,
Medyczne Studium Zawodowe w
Kędzierzynie-Koźlu
Efektywność kampanii: Liczba
osób, która zgłosiła się na
badania w kierunku HIV w
Opolskim Dniu Testowania - 49
działania wspomagające
kampanię: Liczba informacji
medialnych - 53. Liczba
zainteresowanych kampanią
mediów: gazety - 5, radia - 2,
telewizja - 4.
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
placówek współpracującyh przy
rozprowadzaniu materiałów
kampanijnych - 61
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
zaangażowanych jednostek
samorządu terytorialnego - 3:
Starostwo Powiatowe w
Krapkowicach, Starostwo
Powiatowe w Kluczborku,
Starostwo Powiatowe w Opolu

1. Opolski Dzień Testowania w kierunku HIV (sobota 28 maja).
Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV pozyskał środki finansowe,
dzięki którym Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Opolu czynny
był w dodatkowym dniu tygodnia, w godzinach 9.00 - 21.00.
Badania wykonywano bezpłatnie i anonimowo, a wynik dostępny
był tego samego dnia, dzięki pracy laboratorium WSSE w Opolu.
2. Happening w Kędzierzynie-Koźlu z udziałem 4 szkół
ponadgimnazjalnych i mieszkańców miasta, zorganizowany przez
PSSE w Kędzierzynie-Koźlu we wspópracy z Medycznym
Studium Zawodowym w Kędzierzynie-Koźlu.
3. Organizacja obchodów Światowego Dnia AIDS (PSSE Nysa,
PSSE Prudnik).
3. Działania medialne: informacje na stronach internetowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych i jednostek samorządu
terytorialnego - 32, artykuły prasowe - 9, informacje radiowe - 5,
audycje telewizyjne - 4, plansza informacyjna (3x) w Telewizji
Kablowej w Namysłowie.
4. Dystrybucja materiałów kampanijnych: broszur, ulotek,
pakietów edukacyjnych.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 100,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00
Organizacja pozarządowa:
0,00
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Spotkania edukacyjne dla uczniów
szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

Prelekcje, zajęcia warsztatowe zakończone happeningiem (razem
18 spotkań) dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych (PSSE Głubczyce, PSSE Namysłów, PSSE
Olesno, PSSE Brzeg, PSSE Strzelce Op., PSSE Kluczbork, PSSE
Opole).

pracownicy oświaty: /39
uczniowie szkoły gimnazialnej: /716
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1600/900
Razem: 1600/1655
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Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do różnych grup
odbiorców.

W roku 2011 dystrybuowano materiały wydawnicze przekazane
ogół społeczeństwa: /50000
przez Krajowe Centrum ds. AIDS do: szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek
oświatowo-wychowawczych, jednostek służby zdrowia, jednostek
samorządowych oraz innych zainteresowanych instytucji
publicznych.
Wybrane broszury, ulotki, zakładki i gadżety przekazywano
dzieciom i młodzieży w trakcie spotkań edukacyjnych
prowadzonych w ośrodkach wypoczynku letniego, w ramach
wojewódzkiej kampanii zdrowotnej Państwowej Inspekcji
Sanitarnej pn. "Bezpieczne wakacje".
Ulotki informacyjne nt. profilaktyki zakażeń HIV dostępne były
także na stoiskach informacyjno-edukacyjnych przygotowywanych
przez pracowników promocji zdrowia stacji
sanitarno-epidemiologicznych podczas lokalnych imprez
środowiskowych.
Foldery, ulotki, książki i pakiety edukacyjne otrzymywali
uczestnicy szkoleń, narad, konkursów, partnerzy i
współorganizatorzy przedsięwzięć z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
inicjowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
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Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół gimnazjalnych - 19, liczba
szkół ponadgimn. - 23, liczba
jednostek samorządowych - 1,
inne jednostki - 2: OHP, ośrodek
interwencji kryzysowej

Planowana kwota: 1200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 5000,00

Wskaźnik dodatkowy 1: Ogółem
rozdysponowano ok. 50 tys. sztuk
wydawnictw przekazanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Edukacja młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
przez prelekcje i wykłady związane z
obchodami Światowego Dania AIDS.

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS na terenie
województwa wielkopolskiego przeprowadzono 63 prelekcje i
szkolenia, w których udział wzięło 3 949 uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
1500/1205
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1500/2744
Razem: 3000/3949

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Konkurs na hasło kampanii w ramach
projektu H-CUBE

PSSE w Gostyniu, Ostrowie Wlkp., Środzie Wlkp., Turku,
Wolsztynie i we Wrześni w lutym 2011r. zaprosiły uczniów ze 117
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie
Krajowego Centrum ds. AIDS na hasło kampanii w ramach
projektu H-CUBE (HBV-HCV-HIV: trzy poważne zagrożenia dla
Europejczyków). Regulamin przesłano również do 6
pielęgniarskich ośrodków medycyny szkolnej. Ponadto konkurs
rozpowszechniono na stronach internetowych 7 PSSE i w
lokalnych mediach (5 informacji w mediach). Przystąpiło 55
uczniów z 3 szkół.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 50/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
100/55
Razem: 150/55

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Przeprowadzenie szkoleń dla
młodzieży starszych klas szkół
ponadgimnazjalnych w ramach
kontynuacji projektu Młodzieżowi
Liderzy Zdrowia - kontra HIV

W roku 2011 zorganizowano 32 szkolenia z udziałem 632 uczniów uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
szkół ponadgimnazjalnych (1,2% wszystkich uczniów
600/632
ponadgimnazjalnych) z 106 szkół ponadgimnazjalnych (17%
wszystkich LO i szkół zawodowych).

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
700,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 700,00

307

Happeningi i przemarsze ulicami
miast poświęcone tematyce HIV/AIDS
w ramach obchodów Światowego
Dnia AIDS.

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS na terenie
województwa wielkopolskiego PSSE w Ostrowie Wlkp.,
Międzychodzie oraz w Lesznie zorganizowały 3 happeningi i
przemarsze ulicami miast z udziałem 610 uczniów.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
100/398
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
250/212
Razem: 350/610

Planowana kwota: 1200,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1000,00

308

Informacja w lokalnych mediach oraz
na stronie internetowej PIS na temat
Światowego Dnia AIDS - 1 grudnia
2011r.

Na stronach internetowych WSSE oraz 31 PSSE zamieszczono
informacje o tematyce HIV/AIDS oraz Światowego Dnia AIDS. W
prasie ukazały się 84 artykuły, wyemitowano 12 audycji
radiowych i 11 wywiadów w lokalnych TV.

ogół społeczeństwa: 850000/850000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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1 wojewódzki oraz 31 etapów
powiatowych konkursu plastycznego
lub literackiego dla uczniów I, II i III
klas szkół gimnazjalnych z terenu
województwa wielkopolskiego.

W roku 2011 ogłoszono konkurs na ulotkę pt.: Zrób test na HIV
dla uczniów I, II i III klas szkół gimnazjalnych z terenu
województwa wielkopolskiego.
Regulamin konkursu został przekazany do wszystkich szkół
gimnazjalnych - 589 placówek (100%). Na etap powiatowy
wpłynęło ogółem 195 prac z 138 szkół gimnazjalnych.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/195

310

Obchody Dnia Pamięci o Zmarłych na W ramach kampanii organizowano obchody Dnia Pamięci o
AIDS.
Zmarłych na AIDS - 19 maja 2011roku. Tego dnia odbyły się
wystawy tematyczne, happening i spotkania z udziałem 370
uczniów z 7 szkół gimnazjalnych.

ogół społeczeństwa: 850000/
uczniowie szkoły gimnazialnej: /370
Razem: 850000/370
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Planowana kwota:
18500,00
Wydatkowana kwota:
2810,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2570,00
Inspekcja Sanitarna: 240,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

311

Organizacja imprez środowiskowych z W 8 powiatach odbyły się uroczyste podsumowania powiatowych
okazji obchodów Światowego Dnia
etapów konkursu Zrób test na HIV w dniu Światowego Dnia AIDS
AIDS.
połączone ze spektaklami teatralnymi, projekcjami filmów lub
prezentacji multimedialnych.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
1000/800
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/354
Razem: 1500/1154

Planowana kwota: 1300,00
Wydatkowana kwota:
7490,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 7250,00
Inspekcja Sanitarna: 340,00

312

Organizacja konkursów i olimpiad
wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zorganizowano 18 konkursów i olimpiad wiedzy o HIV/AIDS, w
których na etapie powiatowym wzięły udział 142 szkoły
gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Tematyka HIV/AIDS została
również poruszona w 2 konkursach plastycznych i literackich z
udziałem 11 szkół ponadgimnazjalnych.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
700/790
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1200/1000
Razem: 1900/1790

Planowana kwota:
27100,00
Wydatkowana kwota:
8805,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 8042,00
Inspekcja Sanitarna: 763,00

313

Organizacja szkoleń, wykładów dla
koordynatorów wychowania
zdrowotnego, kadry pedagogicznej,
pracowników socjalnych i innych grup
zawodowych.

- wykład dla osadzonych (5 osób) w Zakładzie Karnym (PSSE
Gniezno),
- szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS dla 14
pracowników pomocy społecznej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Lesznie (PSSE Leszno),
- wykład dla uczestników Hufca Pracy (18 osób) (PSSE Kościan).

pracownicy służby zdrowia: 100/
pracownicy oświaty: 150/
pracownicy socjalni: 50/14
członkowie organizacji
pozarządowych: /18
inne: /5
Razem: 300/37

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

314

Powiatowa konferencja popularno
naukowo nt. HIV/AIDS.

PSSE w Pile i Wągrowcu zorganizowały konferencje popularno
naukowe dla 450 osób.

ogół społeczeństwa: 2200/450

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
858,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 858,00

315

Uroczysty finał wojewódzkiego
konkursu plastycznego lub
literackiego dla uczniów I, II i III klas
szkół gimnazjalnych z terenu
województwa wielkopolskiego.

W finale wojewódzkiego konkursu na ulotkę, który odbył się
24.11.2011 roku w Multikinie przy ul. Królowej Jadwigi w
Poznaniu, udział wzięli laureaci I, II i III miejsca etapu
powiatowego wraz z rodzicami i opiekunami (100 osób).

uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/100

Planowana kwota:
18500,00
Wydatkowana kwota:
9260,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:
4760,00
Wojewoda: 2000,00
Urząd Marszałkowski:
2500,00

316

Zamieszczenie informacji w lokalnych
mediach oraz na stronie internetowej
PIS na temat Światowego Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS.

Przekazano informację do 24 redakcji prasowych, 9 redakcji
radiowych, 7 lokalnych TV . Na stronach internetowych WSSE i
PSSE zamieszczano informacje poświęcone tematyce HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 850000/850000
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

317

Organizacja akcji informacyjno edukacyjnej w ramach Bezpiecznych
Walentynek 2011.

W związku z przypadającymi 14 lutego Walentynkami PSSE
przesłały do szkół ponadgimnazjalnych pisma zachęcające do
organizacji akcji informacyjnej na temat HIV/AIDS w dowolnej
formie, np. konkursów tematycznych, dyskusji, pogadanek,
warsztatów, ekspozycji materiałów edukacyjnych, itp.
Zaproponowano także aktywny udział Młodzieżowych Liderów
Zdrowia kontra HIV w podejmowanych działaniach na terenie
szkoły.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
750/750

318

Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych do
placówek szkolnych, zakładów opieki
zdrowotnej, instytucji publicznych, itp.

Zwycięska praca konkursu Zrób test na HIV została
wydrukowania w nakładzie 3 000 egzemplarzy , przekazano ją do
PSSE celem wykorzystania podczas przyszłych szkoleń dla
młodzieży n/t HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 3000/3000

319

Ekspozycje materiałów
informacyjnych i komunikatów w
miejscach ogólnie dostępnych.

W dniu 1 grudnia funkcjonowało 7 punktów informacyjno
edukacyjnych, 6 wystaw tematycznych oraz przeprowadzono 44
rozmowy indywidualne.

ogół społeczeństwa: 850000/2500

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
1000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Razem:
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31 923,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
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ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

320

Dystrybucja materiałów
informacyjno-oświatowych.

Materiały otrzymano z Krajowego Biura ds.AIDS ( ulotki, broszury, ogół społeczeństwa: 300000/25660
torby, kalendarze, prezerwatywy) - 25 660 sztuk .Działaniami
objęto ZOZ-y 239, szpitale -9, sanatoria-12, szkoły -514, uczelnie
wyższe -21, zakłady pracy -9, biura podróży -14, areszt sledczy,
dworce MKS,PKS,PKP, poradnie przedmałżeńskie, organizacje
pozarządowe.

Wskaźnik dodatkowy 1:
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
materiałow 25 660

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

321

Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet ciężarnych,
planujących ciążę.

Edukację kobiet prowadzono w formie indywidualnych rozmów i
rozdawnictwa materiałów informacyjnych na terenie PSSE
Ustrzyki Dolne ( 2500 kobiet) i PSSE Krosno (55 kobiet).

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1000/2555

Wskaźnik dodatkowy 1: 2555
kobiet objętych edukacją

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

322

Emisja spotów w lokalnych mediach,
audycje radiowe, artykuły prasowe

Informacje o kampanii społecznej i obchodach Dnia AIDS ukazały
sie we wszystkich lokalnych mediach, na stronach internetowych
WSSE i PSSE, stronach samorządów lokalnych, szkołach,
telebimach.

ogół społeczeństwa: 50000/436872

Wskaźnik dodatkowy 1: zasięg
kampanii - 436 872

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

323

Konferencja prasowa w PSSE w
Dębicy.

W konferencji prasowej oprócz przedstawicieli lokalnych mediów
uczestniczyli pracownicy MOPS i Starostwa Powiatowego w
Dębicy.Konferencję zorganizowano z inicjatywy PIS.

pracownicy służby zdrowia: /1
pracownicy socjalni: 1/2
pracownicy massmediów: 5/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/4
Razem: 7/8

Wskaźnik dodatkowy 1: 8 osób uczestników konferencji prasowej

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

324

Kontynuacja wojewódzkiego
programu "Zapobieganie HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym drogą
płciową.Edukacja młodzieży szkolnej"
( rok szkolny 2010/11).

W programie udział bierze 61 szkół ponadgimnazjalnych ( 14,6%),
oraz 3 szkoły gimnazjalne (0,57%).W ramach programu
organizowano konkursy, olimpiady, przegląd małych form
teatralnych, prelekcje dla młodziezy - 1016 uczestników .

inne: 50/2162
uczniowie szkoły gimnazialnej:
100/835
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
6000/9463
Razem: 6150/12460

Wskaźnik dodatkowy 1: 12 460
objętych edukacją / informacją

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3260,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3260,00

325

Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego "Zawsze
razem " ( rok szkolny 2010/11)

Edukacją objęto 8777 uczniów (14,5%) z 209 szkół
podstawowych , co stanowi (18,8%) ogółu szkół podstawowych w
woj , informacją 2785 osób.

pracownicy oświaty: 100/310
inne: 100/2475
uczniowie szkoły podstawowej:
7000/8777
pracownicy służby zdrowia: 10/
Razem: 7210/11562

Wskaźnik dodatkowy 1: 11 562
objętych edukacją/ informacją
Wskaźnik dodatkowy 1:

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
1516,10
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
1516,00
Urząd Marszałkowski: 0,00

326

Organizacja konferencji prasowej w
WSSE w Rzeszowie

Konferencję prasową zorganizowano z inicjatywy PIS

pracownicy socjalni: /1
pracownicy massmediów: 10/7
Razem: 10/8

Wskaźnik dodatkowy 1: 8
uczestników konferencji prasowej
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

327

Organizacja konkursów, imprez
prozdrowotnych, olimpiad i innych
przedsiewzięć związanych z
kampanią medialną i obchodami
Światowego Dnia AIDS

Organizowano konkursy plastyczne, konkursy wiedzy o HIV/AIDS, ogół społeczeństwa: 10000/5959
konkursy na prezentacje multimedialną , olimpiady wiedzy, quizy, studenci: /19
imprezy prozdrowotne przy współpracy samorządów lokalnych,
Razem: 10000/5978
organizacji pozarządowych.

Wskaźnik dodatkowy 1: 5978
uczestników konkursów, olimpiad
i innych form

328

Organizacja punktów informacyjnych,
wystaw prac plastycznych, plakatów i
innych form wizualnych.

W punktach przekazywano zainteresowanym otrzymane z
Krajowego Biura ds.AIDS ulotki, broszury, prezerwatywy i inne
materiały oraz udzielano informacji nt.anonimowego testowania.

ogół społeczeństwa: /7321

Wskaźnik dodatkowy 1: 7321
osób

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

329

Poradnictwo metodyczne i
merytoryczne dla kadry
pedagogicznej, szkolnej służby
zdrowia i organizatorów
przedsiewzięć prozdrowotnych,
wykłady dla uczniów, warsztaty
profilaktyczne.

Zadanie realizowano w formie narad, szkoleń, instruktaży, sesji
naukowych,wykładów dla uczniów, pogadanek, warsztatów
profilaktycznych i innych form.

pracownicy służby zdrowia: 100/
pracownicy oświaty: 100/
inne: 300/3905
Razem: 500/3905

Wskaźnik dodatkowy 1: 3905
uczestników narad , szkoleń i
innych form dokształcania

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 200,00

330

Szkolenia dla różnych grup
zawodowych (pracowników służb
mundurowych, sfery usług).

Szkolenie dla pracowników Inspekcji Sanitarnej w PSSE Leżajsk
oraz pracowników sfery usług w PSSE Ustrzyki Dolne.

służby mundurowe: 20/
inne: 120/18
Razem: 140/18

Wskaźnik dodatkowy 1: 18
uczestników szkoleń

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

331

Wizytacje w ramach realizacji
programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą
płciową.Edukacja młodzieży szkolnej".

W ramach nadzoru przeprowadzono 40 wizytacji, co stanowi 62,5 pracownicy oświaty: 30/40
% w stosunku do ilości szkół realizujących program (64). Program
był również monitorowny poprzez organizacje narad dla szkolnych
koordynatorów, poradnictwo metodyczne, kontakt meilowy.

Wskaźnik dodatkowy 1: 40
wizytacji

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

332

Wizytacje w ramach realizacji
programu edukacyjnego "Zawsze
razem".

Program był monitorowny poprzez wizytacje, analizę ankiet
pracownicy oświaty: 120/133
ewaluacyjnych "Informacja z realizacji programu" , organizacje
narad dla koordynatorów szkolnych, poradnictwo.
Przeprowadzono 133 wizytacje, co stanowi 63,6% szkół w
programie. Otrzymano 161 ankiet ewaluacyjnych, co stanowi 77%
zwrotów.

Wskaźnik dodatkowy 1: 133
wizytacje

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

333

Wojewódzki konkurs plastyczny
Konkurs przebiegał w dwóch etapach; szkolnym i wojewódzkim.
"Porozmawiajmy o AIDS" - VII edycja. Uroczyste podsumowanie konkursu , wręczenie nagród i wystawę
prac pokonkursowych zorganizowano w dniu 15 grudnia 2011
roku. Przyznano 11 nagród i 14 wyróżnień. Komisja oceniła 358
prac z 67 szkół.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
300/300
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
100/58
Razem: 400/358

Wskaźnik dodatkowy 1: 358 prac
plastycznych

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Urząd Marszałkowski:
5000,00

334

Wojewódzki konkurs plastyczny dla
dzieci "Zawsze razem".

uczniowie szkoły podstawowej:
100/129

Wskaźnik dodatkowy 1: 129 prac
plastycznych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1026,44
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
1026,00

Konkurs przebiegał w dwóch etapach- szkolnym i
wojewódzkim.Komisja oceniała 129 prac plastycznych.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3943,10
Dof. z innych źródeł:
inne: 2848,00
Inspekcja Sanitarna:
1095,00

Razem:
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14 945,64

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Szczecin
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Lp.

335

Zadanie własne

Narady i szkolenia ( przedstawicielami
władz lokalnych i samorządowych,
pielęgniarkami, nauczycielami i
pedagogami, przedstawicielami
centrów kultury, przedstawicielami
mediów, uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, dyrektórów
szkół, osadzonych w zakładach
karnych); wystosowanie listów
intencyjno-informacyjnych do
placówek szkolno-wychowawczych,
zoz-ów, nzoz-ów, starost
powiatowych, urzędów miasta i gmin,
poradni i gabinetów ginekologicznych;
współpraca z mediami lokalnymi i
innymi partnerami.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przeprowadzono 17 narad z promotorami zdrowia w PSSE,
przedstawicielami władz lokalnych i samorządowych,
pielęgniarkami, nauczycielami i pedagogami, przedstawicielami
centrów kultury, przedstawicielami mediów. W naradach brało
udział 190 osób (WSSE i PSSE: Białogard, Drawsko Pomorskie,
Szczecinek, Koszalin, Sławno, Wałcz); Przeprowadzono 10
szkoleń dla promotorów zdrowia PSSE, uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych,
pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, pracowników domów
społecznych, osadzonych w zakładach karnych, ; łącznie w
szkoleniach uczestniczyło 419 osób (WSSE i PSSE: Goleniów,
Kamień Pomorski, Myślibórz, Koszalin, Świnoujście); Rozesłano
559 listów intencyjnych do placówek szkolno-wychowawczych,
ZOZ-ów, NZOZ-ów, starostw powiatowych, urzędów miasta i
gmin, poradni i gabinetów ginekologicznych, (PSSE: Drawsko
Pomorskie, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg,
Myślibórz, Pyrzyce, Police, Łobez, Sławno, Stargard Szczeciński,
Świdwin, Szczecinek, Wałcz); Podjęta współpraca przez WSSE i
PSSE :
Urząd Miasta Szczecin; Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, współpraca z
niemieckimi stowarzyszeniami/organizacjami zajmującymi się
profilaktyką, diagnostyką i terapią HIV/AIDS (BORDERNET,
MAT; LAKOST, ABENDROT), Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Katedra i Klinika
Chorób Zakaźnych i Hepatologii PUM, Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny w Szczecinie, Przychodnia Portowa PSP ZOZ
Szczecin, Liceum Ogólnokształcące nr 14 Szczecin, Zespół Szkół
nr 8 Szczecin, Liceum Ogólnokształcące nr 2 Szczecin, Zespół
Szkół Łączności w Szczecinie, Zespół Szkół Technicznych i
Morskich w Szczecinie, Studenci Wydziału Kultury Fizycznej i
Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Studenci Zdrowia
Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zespół
Szkół nr 3 Szczecin, MOPR Szczecin, Gimnazjum nr 1 Bursa
Szkolna Integracyjna w Szczecinie, Wyższa Szkoła
Humanistyczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Szczecin, Urząd
Miasta Kołobrzeg, PCK Kołobrzeg, Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Rowie, Ochotnicze Hufce Pracy w Barlinku,
Dębnie i Rowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Dębnie i
Myśliborzu, Urząd Miasta i Gminy Myślibórz, Urząd Miasta i
Gminy w Dębnie, Urząd Miasta i Gminy w Barlinku, Urząd Gminy
w Boleszkowicach, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu,
Dębnowski Ośrodek Kultury, PKS Sp.zo.o. Świdwin, PKP S.A.

osoby pozbawione wolności: 25/8
pracownicy oświaty: 200/135
pracownicy socjalni: 150/115
pracownicy massmediów: 50/200
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/150
uczniowie szkoły gimnazialnej:
350/220
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
400/340
Razem: 1275/1168
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Finansowanie
Pozostałe

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
rozesłano 559 listów
intencyjno-informacyjnych;
przeprowadzono 17 narad dla 190
osób; przeprowadzono 10 szkolen
dla 307 osób, w tym 8
osoadzonych z zakładu karnego

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 500,00

Świdwin, Starostwo Powiatowe Gryfice &#8211; Powiatowe
Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji
Europejskiej, Urząd Miasta Białogard, Starostwo Powiatowe
Gryfino, Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie, Burmistrz
Gminy Goleniów, Zakład Karny w Goleniowie, Kamieński Dom
Kultury w Kamieniu Pomorskim, Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach, Gminny Ośrodek Kultury w Wolinie, Zespół
Szkół w Golczewie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim, Zespół
Szkół nr 2 w Szczecinku, Zespół Szkół nr 6 w Szczecinku,
Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Urząd Miasta Szczecinek,
Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie, Miejski Ośrodek Adaptacji
Społecznej w Koszalinie, PCK w Koszalinie, Zarząd Obiektów
Sportowych w Koszalinie, Centrum Handlowe FORUM; w
Koszalinie, Urząd Gminy Police.
Współpraca z lokalnymi mediami: WSSE Szczecin : TVP
Szczecin;Polsat News, TV Pomerania, Polskie Radio
Szczecin;Kurier Szczeciński; Głos Szczeciński;
PSSE Białogard:;Tygodnik Białogardzianin; PSSE Myślibórz ;
Myśliborskie Wieści;; Merkuriusz Dębnowski; Echa Barlinka,
Telewizja Lokalna: TVB 24; PSSE Gryfice : Telewizja
regionalna;Telsat; Gryfice, Lokalne radio;PLUS; Gryfice, Redakcje
lokalnych gazet: Gazeta Gryficka;Trybun Ludu;Gryfickie
Echo;Głos z Wybrzeża; PSSE Kamień Pomorski : portal
www.ikamien.pl; PSSE Koszalin;Głos Koszaliński; Dziennik
Koszaliński MIASTO;Tygodnik Teraz Koszalin;Radio Koszalin;
Radio ESKA;Telewizja Kablowa MAX Koszalin, PSSE Police: TV
KAB Police; PSSE Sławno: Obserwator Lokalny.
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Konferencje tematyczne, obchody
Światowego Dnia Walki z AIDS i
realizacja kampanii "Wiedza ratuje
życie" oraz "Czy jestes zakażony ?
Zrób test ! na HIV". Umieszczanie
informacji na stronach internetowych,
nawiązanie współpracy z lokalna
prasą.

Przeprowadzono 6 konferencji dla 632 osób z zakresu
problematyki HIV/AIDS (WSSE Szczecin i PSSE: Choszczno,
Szczecinek, Koszalin, Szczecin, Świdwin); Działania nagłośniono
w lokalnej prasie, TV, radio i Internecie (łącznie ukazało się 82
informacje; WSSE Szczecin i 16 powiatów: Białogard, Drawsko
Pomorskie, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski,
Kołobrzeg, Pyrzyce, Koszalin, Police, Łobez, Stargard
Szczeciński, Świdwin, Sławno, Szczecinek, Wałcz);
WSSE Szczecin: Konferencja poświęcona multimedialnej
kampanii społecznej ;Zrób Test na HIV;
Z inicjatywy Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, we
współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej,
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18
października 2011r. odbyła się konferencja poświęcona
multimedialnej kampanii społecznej;Zrób Test na HIV;. .Na temat
profilaktyki zakażeń HIV dyskutowali przedstawiciele instytucji
rządowych, m.in. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni,
samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych,
lekarze, promotorzy zdrowia i inni specjaliści pracujący
w problematyce HIV/AIDS na terenie woj. zachodniopomorskiego
od wielu lat. W konferencji uczestniczyli: Ryszard Mićko
wicewojewoda zachodniopomorski, dr. n. med. Małgorzata
Domagała-Dobrzycka zastępca Zachodniopomorskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Szczecinie, Mariola Cieśla Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, prof. dr hab. n.
med. Anna Boroń- Kaczmarska Kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie, prof. PUM dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
Kierownik Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii
SPSK 1 i inni prelegenci oraz media (TVP Szczecin, Polsat News,
TV Pomerania, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński, Głos
Szczeciński) . Łącznie w konferencji uczestniczyły 72 osoby.

pracownicy oświaty: 50/78
pracownicy massmediów: 100/67
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/25
studenci: 500/230
uczniowie szkoły gimnazialnej:
250/140
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/174
Razem: 1300/714

PSSE Choszczno: Olimpiada i konferencja
Zorganizowano Olimpiadę Wiedzy o AIDS. Olimpiada odbyła się 5
grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie. Wzięło w niej udział
25 uczniów z 6 gimnazjów i 3 szkół ponadgimnazjalnych. W tym
samym dniu odbyła się VIII Powiatowa Konferencja pod
patronatem Starosty Choszczeńskiego pt. Nie daj szansy; .
Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Choszcznie przedstawiła
spektakl słowno-muzyczny pt. Ukryty strzelec;. W konferencji
wzięło udział 80 uczestników. Zorganizowano również wystawę
plakatów i punkt informacyjny dla uczestników konferencji i
uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie.
PSSE Szczecin: Współorganizacja konferencji VI Młodzieżowe
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sponsorzy i partnerzy: kina,
lokalne TV, lokalna prasa,
biblioteki, rozgłośnie radiowe
działania wspomagające
kampanię: organizacja
konferencji, kolportaż materiałów
edukacyjno-informacyjnych,
emisja spotów, współpraca z
prasą i lokalnymi TV
elementy kampanii (gadżety):
bardzo znikoma ilość
przekazywana przez KC da. AIDS
w postaci ulotek, plakatów,
prezerwatyw, kalendarzy i torb
bawełnianych
Efektywność kampanii: średnia

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
250,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 250,00

Dni Filmu HIV/AIDS 2011.
Pracownicy OZiPZ PSSE Szczecin nawiązali współpracę z
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
w Szczecinie, z uczelniami wyższymi, Zachodniopomorskim
Kuratorium Oświaty , koordynatorami programów profilaktycznych
w szkołach oraz z dyrektorami szkół w ramach organizacji
konferencji VI Młodzieżowe Dni Filmu HIV/AIDS 2011. Impreza
odbyła się w Zamku Książąt Pomorskich &#8211; Sala Anny
Jagiellonki 29.11.2011r. Zaproszono młodzież wraz z opiekunami
z 45 szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku w konferencja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej
150 osób.
PSSE Szczecin: Konferencja dla studentów
Dnia 1.12.2011r. w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej w
Szczecinie odbyła się konferencja pod hasłem;Szanse osób
nosicieli wirusa HIV na rynku pracy; gdzie pracownik OZiPZ
przeprowadził wykład pod hasłem;Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS
w środowisku studenckim w którym uczestniczyli studenci
pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz Uniwersytetu
Szczecińskiego . W Imprezie uczestniczyło 130 osób.
EMISJE SPOTÓW
WSSE Szczecin : od października do końca kampanii spot pt.
Zrób Test na HIV;
jest emitowany na ekranach/monitorach w autobusach
komunikacji miejskiej miasta Szczecin. Ponadto spot został
umieszczony na stronie internetowej WSSE Szczecin.
PSSE Białogard: Od października do grudnia 2011r. w Kinie
Centrum w czasie weekendu przed seansem filmowym był
emitowany spot TV pt. Zrób Test na HIV; zachęcający do
wykonywania badań w kierunku HIV.
PSSE Choszczno: Od sierpnia do końca grudnia 2011r. w telewizji
kablowej;Tel-Sat Choszczno był emitowany spot TV pt. ;Zrób Test
na HIV; zachęcający do wykonywania badań w kierunku HIV.
PSSE Goleniów: spot pt. Zrób Test na HIV; umieszczono na
stronie internetowej stacji.
PSSE Gryfice: spot pt. Zrób Test na HIV; był emitowany w
telewizji regionalnej ;Telsat; przez cały lipiec 2011r.;
PSSE Kamień Pomorski: podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Kamieniu Pomorskim, Międzyzdrojach,
Wolinie i Golczewie emitowano spot Nie dostaniesz mnie; oraz
prezentacje promująca testowanie.
PSSE Pyrzyce: spot pt. Zrób Test na HIV; był emitowany w
Telewizji Kablowej, AURA; codziennie od października do
listopada 2011r. Ponadto spot radiowy był puszczany w Radio
PLUS Lipiany przez jeden miesiąc (przełom X/XI).
PSSE Koszalin: spot pt. Zrób Test na HIV; umieszczono na
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stronie internetowej stacji oraz był emitowany w Telewizji
Kablowej MAX Koszalin.
PSSE Myślibórz : spot pt. Wiedza ratuje życie; był emitowany na
reklamach świetlnych od stycznia do marca 2011r. oraz spoty
Scrabble i Homevideo w TVB24 Myślibórz.
PSSE Police: umieszczono spoty pt. Zrób Test na HIV;Czy jesteś
zakażony HIV; oraz Sprawdź na stronie internetowej stacji oraz
był emisja tych spotów w miesiącu grudniu 2011r. w TVKAB
Police.
PSSE Łobez: był i będzie do końca maja 2012r. emitowany spot
pt. Zrób Test na HIV w telewizji regionalnej NTV Rega.
PSSE Świdwin: emisja spotu pt. Zrób Test na HIV; w TV(NTV
Rega) do maja 2012r.
337

Wykłady, warsztaty
edukacyjno-profilaktyczne, pogadanki,
prelekcje, rozmowy instruktazowe,
konkursy, quizy, ekspozycja form
wizulanych, projekcje filmów i inne.

W ramacj działań edukacyjno-informacyjnych na temat HIV/AIDS
przeprowadzono 6 prelekcji dla 145 uczniów (PSSE Pyrzyce);
zorganizowano 37 spotkań edukacyjnych dla 3029 uczniów szkól
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów, w tym 49
osadzonych z zakładu karnego w Stargardzie Szczecińskim
(WSSE Szczecin i PSSE: Gryfice, Myslibórz, Police, Sławno,
Stargard Szczeciński, Łobez, Świnoujście).
Zorganizowano 16 olimpiad/
konkursów/quizów/happeningów/forum na temat wiedzy o AIDS
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnzjalych, uczestników imprez,
dla 1007 osób (PSSE: Białogard, Choszczno, Kamień Pomorski,
Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Łobez, Myślibórz, Police,
Szczecinek, Szczecin, Świnoujście, Wałcz);
Wyeksponowano 3 fory wizualne o tematyce HIV/AIDS na terenie
stacji, (PSSE: Białogard, Goleniów, Szczecinek);Zorganizowano
19 warsztatów zajęciowych dla 419 osób (WSSE Szczecin i
PSSE: Pyrzyce, Szczecinek, Szczecin); Przeprowadzono 6
wykładów dla uczestników wypoczynku letniego dla 272 osób
(PSSE: Stargard Szczeciński, Gryfice);
Przeprowadzono 7 pogadanek dla młodzieży dla 234 osób
(PSSE: Myślibórz, Police, Wałcz); Przeprowadzono 52 instruktaże
dla przedstawicieli placówek służby zdrowia, domów kultury i
szkół ponadgimnazjalnych (PSSE: Pyrzyce, Stargard Szczeciński,
Świnoujście).

osoby pozbawione wolności: 100/49
pracownicy służby zdrowia: 50/67
pracownicy oświaty: 200/387
pracownicy massmediów: 100/45
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 150/220
studenci: 500/480
uczniowie szkoły gimnazialnej:
2000/1800
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
3000/2120
Razem: 6100/5168

WSSE Szczecin: Cykl wykładów i warsztatów zajęciowych dla
młodzieży w miesiącu grudniu z okazji obchodów Światowego
Dnia AIDS;
W miesiącu grudniu 2011 roku zostały przeprowadzone wykłady
i zajęcia warsztatowe dla młodzieży w ramach Światowego Dnia
Walki z AIDS. Zajęcia adresowane były do młodzieży
ponadgimnazjalnej miasta Szczecina. W związku z realizacją
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV przeprowadzono w 4 placówkach szkolnych cykl
zajęć warsztatowych skierowanych do uczniów: w dniu 9 grudnia

STRONA 90 z 212

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
7251,72
Dof. z innych źródeł:
inne: 5201,00
Inspekcja Sanitarna: 50,00
Wojewoda: 2000,00

2011r. w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w
Szczecinie, w których uczestniczyły 3 klasy (67 osób), w dniu 13
grudnia w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Szczecinie, gdzie
uczestniczyły 4 klasy (97 uczniów),
w dniu 14 grudnia 2011r. w Zespole Szkół Łączności w
Szczecinie, w którym uczestniczyło 5 klas (93 uczniów) oraz w
Zespole Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, gdzie
wzięły udział 3 klasy (48 osób). Warsztaty poprzedzono wykładem
na temat dróg zakażeń wirusem, możliwości testowania się
bezpłatnie i anonimowo w PKD, bezpiecznych zachowań
seksualnych, itd. Ponadto odpowiadano i wyjaśniano wszelkie
wątpliwości i zagadnienia zadawane przez uczniów związane z
HIV/AIDS. Podczas warsztatów podzielono uczniów na grupy,
przydzielono im zadania, w których aktywnie i z zaangażowaniem
uczestniczyli. Mimo że godzina lekcyjna trwa 45min. podczas
warsztatów zajęciowych z młodzieżą, wykorzystano krótkie
zadanka typu &#8222;prawda, fałsz&#8221; czy test
&#8222;jesteś osobą odpowiedzialną ?&#8221; (ćwiczenia
zaczerpnięte z segregatora &#8222;Zapobieganie HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym droga płciową. Edukacja młodzieży
szkolnej). Ponadto przekazano młodzieży materiały edukacyjne w
postaci ulotek, broszur czy prezerwatyw. Ogółem przeprowadzono
15 zajęć warsztatowych w 4 placówkach, w których uczestniczyło
łącznie 305 uczniów.
PSSE Gryfice: III Powiatowy Konkurs Wiedzy .Być młodym w
dobie AIDS
W ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV zorganizowano III Powiatowy
Konkurs Wiedzy, pt. Być młodym w dobie AIDS, który został
przeprowadzony w 4 placówkach ponadgimnazjalnych powiatu
gryfickiego. W ramach konkursu przeprowadzono test dla
młodzieży, w którym uczestniczyło 170 uczniów. Etap powiatowy
odbył się 9.12.11r. w siedzibie PSSE. Po przeprowadzonym teście
wytypowanoi nagrodzono laureatów I, II, III, IV miejsca, którzy
otrzymali nagrody w formie książki encyklopedii oraz urządzeń
pendrive. Poza tym wszyscy uczestnicy etapu powiatowego
otrzymali drobne upominki. Nauczycielom wręczono
podziękowania.
PSSE Gryfino: Konkurs plastyczny
Zorganizowano konkurs, który miał na celu podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie HIV i AIDS oraz promocje testowania w
kierunku HIV zwłaszcza w punktach konsultacyjno &#8211;
diagnostycznych (PKD). W konkursie wzięli udział uczniowie ze
szkół ponadgimnazjalnych w liczbie 4 i gimnazjalnych w liczbie 14,
z których wpłynęło 15 prac plastycznych. Finał konkursu nastąpił 5
grudnia 2011 roku. Komisja konkursowa wyłoniła trzech
laureatów.Wykonawcy najlepszych prac plastycznych otrzymali
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nagrody rzeczowe i dyplomy.
PSSE Kamień Pomorski: Quiz
Pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w dniu
09.01.2011r.- uczestniczyli w XIX finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w
Kamieniu Pomorskim. Przygotowano i przeprowadzono Quiz
HIV-AIDS prawda czy fałsz oraz zaprezentowano pokaz
multimedialny pt. &#8221;Nie dostaniesz mnie&#8221;. W
ramach nagród za udział w quizie rozdano materiały edukacyjne
HIV-AIDS: w imprezie wzięło udział 800 osób, zaś w samym
quizie ok. 90 osób.
PSSE Łobez: Konkurs dla szkół
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała
konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem
było zachęcenie do testowania w kierunku HIV oraz propagowanie
tolerancji w stosunku do osób zakażonych wirusem HIV i chorych
na AIDS. Formą pracy była ulotka lub plakat profilaktyczny. Do
PSSE w Łobzie napłynęły 3 prace z Zespołu Szkół w Resku oraz
7 prac z Zespołu Szkół w Łobzie. Komisja konkursowa wyłoniła
jedno I miejsce, dwa II miejsca ex aequo i dwa III miejsca ex
aequo. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łobzie oraz
Gminę Łobez.
PSSE Police: XI Olimpiada Wiedzy o AIDS
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 01.12.2011r
przeprowadzono Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS. Olimpiada
odbyła się w Gimnazjum Nr 3 w Policach już po raz XI,
skierowana była do uczniów klas II gimnazjalnych. Do
uczestnictwa w etapie powiatowym zgłosiło się 22 uczniów,
wyłonionych w etapach szkolnych. Głównymi celami olimpiady
było zmotywowanie młodzieży do samokształcenia w zakresie
problematyki HIV/AIDS oraz zwrócenie uwagi na skuteczną
profilaktykę zakażeń. Olimpiada polegała na rozwiązaniu testu z
pytaniami typu zamkniętego jednokrotnego wyboru. Po
sprawdzeniu prac i obradach komisji konkursowej, odbyło się
uroczyste rozdanie dyplomów i nagród. W obchodach Światowego
Dnia AIDS wzięło udział 8 placówek oświatowych, 4 innych
jednostek (razem uczestniczyło 408 osób).
PSSE Szczecin: XV Powiatowy finał konkursu wiedzy o HIV/AIDS
XV Powiatowy finał konkursu wiedzy o HIV/AIDS odbył się
6.12.11r. w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji w
Szczecinie. Udział w finale wzięło łącznie 62 uczestników, którzy
mieli za zadanie rozwiązać test, składający się z 45 pytań.
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek
ufundowanych przez Prezydenta Miasta Szczecina.
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PSSE Szczecin: VI Powiatowy przegląd sztuk teatralnych Razem
przeciw AIDS
VI Powiatowy Przegląd Sztuk Teatralnych Razem przeciw AIDS;.
Adresatami inicjatywy poświęconej profilaktyce HIV/AIDS/STI oraz
przeciwdziałaniu narkomanii, była młodzież Szczecina i
opiekunowie grup teatralnych. Dnia 1.12.11r. w Gimnazjum nr 12
w Szczecinie odbył się finał Przeglądu, w którym publiczność (120
osób) obejrzała 3 przedstawienia przygotowane przez 3 szkoły.
Wśród widzów poza młodzieżą szkolną uczestniczącą w
Przeglądzie i ich opiekunami zasiedli dyrektorzy szkół, oraz
przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Szczecin i Wydziału Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnicy
przedstawień teatralnych otrzymali nagrody w postaci kamery
cyfrowej, 2 aparatów i Mp4. Nagrody te zostały ufundowane przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego.
PSSE Szczecin: Nawiązanie współpracy z Komendą Miejską
Policji w Szczecinie
Dnia 7.11.2011r w kinie Helios w Szczecinie wraz z Komendą
Miejską Policji z Wydziałem Prewencji w Szczecinie
uczestniczono w projekcji filmu Juno dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych . Film dotyczył inicjacji seksualnej ,
ryzykownych zachowań, niechcianej ciąży, profilaktyki chorób
przenoszonych drogą płciową, trudnego okresu dorastania.
Pracownicy OZiPZ uczestniczyli w moderowanej dyskusji
dotyczącej w/w zagadnień. W spotkaniu uczestniczyło ogółem 120
uczniów.
PSSE Świnoujście: Zajęcia edukacyjne w ramach 1 grudnia
01.12.2011r. w 16-12 Środowiskowym Hufcu Pracy w Świnoujściu
oraz Technikum Elektrycznym w Świnoujściu przy obchodzono
Światowy Dzień AIDS. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Młodzieży przekazano informacje
dotyczące ryzykownych zachowań sprzyjających zakażeniu
wirusem HIV, apelowano
o zachowanie rozwagi i odpowiedzialności za własne zdrowie i
życie. Propagowano badania anonimowe w kierunku
wykrywalności wirusa HIV. Ogółem udział w organizowanym
szkoleniu wzięło 100 uczniów.

STRONA 93 z 212

338

Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS (materiały
programowe, kampanijne)
adresowanych do grup docelowych.

W ciągu całego roku 2011 pracownicy pionu OZiPZ WSSE
Szczecin i PSSE rozdysponowali 28 457 sztuk materiałów
edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS (WSSE Szczecin 19 659
sztuk i PSSE sztuk 8 798: Białogard, Goleniów, Gryfice, Gryfino,
Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Myślibórz, Koszalin, Pyrzyce,
Świdwin, Świnoujście, Szczecinek, Sławno, Stargard Szczeciński,
Szczecin, Łobez, Wałcz); Dystrybucja odbywała sie również przy
okazji organizowania stoisk edukacyjnych, których zorganizowana
13 w roku 2011 (WSSE Szczecin i PSSE: Białogard, Choszczno,
Goleniów, Myślibórz, Stargard Szczeciński).

pracownicy massmediów: 200/79
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 240/176
studenci: 2500/2340
uczniowie szkoły gimnazialnej:
6000/8680
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
7500/9750
ogół społeczeństwa: 2500/3500
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1500/2100
osoby pozbawione wolności: 120/57
pracownicy służby zdrowia: 400/487
pracownicy oświaty: 300/586
pracownicy socjalni: 100/65
służby ratunkowe: 140/62
inne: 200/575
Razem: 21700/28457
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Tytuł wydawnictwa: Kampania
&#8222;Zrób Test na
HIV&#8221;: torby bawełniane 50
sztuk
Tytuł wydawnictwa: Kampania
&#8222;Zrób Test na
HIV&#8221;:pakiet edukacyjny z
prezerwatywą 200 sztuk
Tytuł wydawnictwa: Kampania
&#8222;Zrób Test na
HIV&#8221;:kalendarz
jednodzielny 100 sztuk
Tytuł wydawnictwa: Kampania
&#8222;Zrób Test na
HIV&#8221;:ulotki 450 sztuk
Tytuł wydawnictwa: książka pt.
&#8222;ABC wiedzy o
HIV/AIDS&#8221;
Tytuł wydawnictwa: ulotka
&#8222;Druga strona
wakacji&#8221;
Tytuł wydawnictwa: broszura
&#8222;Co musisz wiedzieć o
HIV/AIDS&#8221;
Tytuł wydawnictwa:
kolorowanka &#8222;Zawsze
razem&#8221;
Tytuł wydawnictwa: książeczki
&#8222;Mali przyjaciele&#8221;
Tytuł wydawnictwa: ORAZ ulotki,
broszury i plakaty pozyskane z
KC ds. AIDS

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

339

Rozpowszechnianie informacji na
temat anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku zakażenia HIV
w PKD (WSSE Szczecin i 20 PSSE)
w woj.zachodniopomorskim.

Informowano w szczególności kobiety w ciąży i w wieku
prokreacyjnym, młodzież i studentów, a także ogół społeczeństwa
o możliwości wykonywania testu w kierunku zakażenia wirusem
HIV w PKD. Ponadto prowadzono kolportaż ulotek, naklejek i
plakatów zawierających dane i informacje o PKD w Szczecinie
(materiały pozyskane od koordynatora PKD w Szczecinie, który
wyprodukował je w ramach uzyskanej dotacji od Pana Wojewody
Zachodniopomorskiego na projekt "Test w kierunku HIVbezpieczna przyszłośc dla Twojego dziecka").

studenci: 1800/1867
uczniowie szkoły gimnazialnej:
2500/1879
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
3500/2200
ogół społeczeństwa: 5000/3500
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
3000/2346
osoby pozbawione wolności: 100/57
pracownicy służby zdrowia: 150/57
pracownicy oświaty: 250/189
pracownicy massmediów: 120/89
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 200/68
Razem: 16620/12252
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Wskaźnik dodatkowy 1:
iNFORMOWANO O
MOŻLIWOSCI WYKONIA TESTU
W KIERUNKU ZAKAŻENIA HIV
W PKD SZCZECIN I KOSZALIN
W
WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIM

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

Razem:

8 001,72

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

340

Edukacja
(prelekcje/pogadanki/wykłady)

341

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Edukacja młodzieży szkolnej oraz pracowników oświaty

Finansowanie
Pozostałe

pracownicy oświaty: /98
uczniowie szkoły podstawowej: /250
uczniowie szkoły gimnazialnej: /6313
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/11859
Razem: /18520

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1200,00

Koncert rockowy dla młodzieży

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/
Razem: 500/

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

342

Konferencja naukowo - szkoleniowa

pracownicy służby zdrowia: 150/
pracownicy oświaty: 25/50
pracownicy massmediów: 5/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 50/30
Razem: 230/80

343

Konkursy (wiedzy, graficzne)

pracownicy oświaty: /15
uczniowie szkoły gimnazialnej: /299
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/15
Razem: /329

344

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu
Życia

uczniowie szkoły gimnazialnej: 105/29
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
90/21
Razem: 195/50

Planowana kwota: 3700,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 0,00

345

Olimpiada Wiedzy o AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej: 20/25
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/
Razem: 320/25

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Organizacja pozarządowa:
0,00

346

Przegląd Sztuk Teatralnych oraz
Przegląd Małych Form Teatralnych

uczniowie szkoły gimnazialnej: /10
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/140
pracownicy oświaty: /18
Razem: 300/168

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 500,00

Działania nacelowane na bezpośrednią aktywizację młodzieży
oraz na wyposażenie jej w wiedzę dotyczącą HIV/AIDS.
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Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 500,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
916,00

347

Szkolenia

pracownicy służby zdrowia: 60/32
pracownicy oświaty: 70/9
pracownicy socjalni: 60/40
inne: /60
Razem: 190/141

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

348

Warsztaty edukacyjne
"Porozmawiajmy o AIDS"

inne: 45/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
425/200
Razem: 470/200

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

349

Apele szkolne

pracownicy oświaty: 420/
uczniowie szkoły podstawowej: 100/
uczniowie szkoły gimnazialnej: 6530/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
6025/
Razem: 13075/

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

350

Artykuły w lokalnych mediach zw. z
kampania

ogół społeczeństwa: 222000/11500
pracownicy massmediów: /28
Razem: 222000/11528

351

Audycje radiowe zw. z kampanią

ogół społeczeństwa: 95000/14000

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

352

Dystrybucja materiałów zw. z
kampanią

ogół społeczeństwa: /3020
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/300
pracownicy służby zdrowia: /52
osoby pozbawione wolności: /80
pracownicy oświaty: /249
pracownicy massmediów
studenci
inne: /2250
uczniowie szkoły gimnazialnej: /550
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1530
Razem: /8031

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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sponsorzy i partnerzy: dobre
kontakty z mediami lokalnymi

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

353

Ekspozycje wizualne/Punkty
informacyjne zw. z kampanią

ogół społeczeństwa: 12000/32050
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1400/
pracownicy służby zdrowia: 1000/141
pracownicy oświaty: /100
inne: 6850/7470
uczniowie szkoły podstawowej: /1000
uczniowie szkoły gimnazialnej: /5618
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
7500/5568
Razem: 28750/51947

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

354

Informacja na stronie internetowej

ogół społeczeństwa

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

355

Narady zw. z kampanią

pracownicy służby zdrowia: 10/
pracownicy massmediów: 2/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/
inne: 12/
Razem: 34/

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

356

Poradnictwo/Instruktaże

357

Spoty edukacyjne

358

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Przekazanie spotów dotyczących testowania w kierunku HIV

ogół społeczeństwa: /7000

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

Wystąpienia w TV/radio lokalnym

pracownicy massmediów: /2
ogół społeczeństwa: 10000/
Razem: 10000/2

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

359

Zaproszenie do współpracy środowisk
lokalnych

pracownicy służby zdrowia: /85
pracownicy oświaty: /305
kościoły i związki wyznaniowe
środowiska opiniotwórcze
pracownicy massmediów: /5
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /5
członkowie organizacji
pozarządowych
inne
Razem: /400

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

360

Artykuły w mediach lokalnych

ogół społeczeństwa: 11500/

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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361

Dystrybucja materiałów

362

Edukacja /prelekcje, pogadanki/

363

Ekspozycje wizualne / Punkty
informacyjne

Zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki HIV/AIDS skierowane do
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestników
wypoczynku letniego, kadry pedagogicznej, rodziców

ogół społeczeństwa: /5493
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/250
osoby pozbawione wolności: /700
pracownicy służby zdrowia: /15100
pracownicy oświaty: /34
pracownicy socjalni
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
studenci
inne: /13010
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej: /1260
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/874
Razem: /36721

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

osoby pozbawione wolności: 50/104
pracownicy służby zdrowia: 15/
pracownicy oświaty: 531/274
inne: 540/579
uczniowie szkoły podstawowej:
100/543
uczniowie szkoły gimnazialnej:
12040/4194
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
26090/8642
Razem: 39366/14336

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 0,00

ogół społeczeństwa: 4470/1670
pracownicy służby zdrowia: /400
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /160
studenci: 150/
inne: 9000/10475
uczniowie szkoły podstawowej:
1000/500
uczniowie szkoły gimnazialnej:
390/2331
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5300/4445
Razem: 20310/19981

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
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364

Emisje filmów

inne: /300
uczniowie szkoły podstawowej: 200/
uczniowie szkoły gimnazialnej:
1420/2404
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1890/3100
Razem: 3510/5804

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

365

Imprezy prozdrowotne

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1150/750
ogół społeczeństwa: 600/200
uczniowie szkoły podstawowej: 100/
uczniowie szkoły gimnazialnej:
850/200
Razem: 2700/1150

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 0,00

366

Konkursy (wiedzy,plastyczne)

uczniowie szkoły podstawowej: 50/
uczniowie szkoły gimnazialnej:
830/133
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
700/466
Razem: 1580/599

Planowana kwota: 4850,00
Wydatkowana kwota:
850,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Wojewoda: 0,00

367

Listy intencyjne do placówek
szkolno-wychowawczych

pracownicy oświaty: /188

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

368

Narady

członkowie organizacji
pozarządowych: 4/
inne: /38
pracownicy służby zdrowia: 4/7
pracownicy oświaty: 16/21
pracownicy massmediów: /5
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /5
Razem: 24/76

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

369

Poradnictwo metodyczne

inne: /80

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

370

Poradnictwo/ Rozmowy indywidualne

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę: 90/
pracownicy służby zdrowia: 65/
pracownicy oświaty: 95/
inne: 200/
uczniowie szkoły gimnazialnej: 430/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
290/
Razem: 1170/

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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371

Telefon zaufania

Telefon informacyjny uruchomiony z okazji Światowego Dnia
Walki z AIDS

372

Współpraca z kościołem

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS
współpracowano z proboszczem Parafii katolickiej, który odprawił
mszę święta za zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

373

Opracowanie, wydanie i dystrybucja:
materiału informacyjneg oz okazji
1.12.

374

Wystawy

ogół społeczeństwa: /30

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

ogół społeczeństwa: 1700536/

Przygotowanie i prezentacja wizualizacji graficznych

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

ogół społeczeństwa: /20200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 300,00
Razem:
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4 666,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

375

Przeprowadzono 11 zajęć
edukacyjnych w zakresie ochrony
przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS

Zajęcia edukacyjne prowadzono wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i młodzieży akademickiej

studenci: /175
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/408
Razem: /583

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
110,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 110,00

376

Przeprowadzono 103 szkolenia

Szkolenia metodami aktywizującymi prowadzono głównie wśród
młodzieżowych liderów zdrowia oraz młodzieży akademickiej

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/400
służby mundurowe: /40
studenci: /189
pracownicy służby zdrowia: /200
pracownicy oświaty: /70
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1261
Razem: /2160

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 400,00

377

Zorganizowano 2 Przeglądy Sztuk
Teatralnych

Festiwal Sztuki Teatralnej Dziecięcej I Młodzieżowej w Teatrze
Dramatycznym w Wałbrzychu w którym uczestniczyło ok. 200
osób
oraz konkurs na najlepszą inscenizację nt. problematyki
HIV/AIDS w wołowskim Domu Kultury w którym uczestniczyło
ponad 150 osób

uczniowie szkoły podstawowej: /50
uczniowie szkoły gimnazialnej: /160
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/140
Razem: /350

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3230,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3230,00

378

Realizacja programu edukacyjnego
/autorskiego/lokalnego/" Promocja
Zdrowia w Sztuce Teatralnej
Dziecięcej I Młodzieżowej - Wybieram
Zdrowie" -XIX edycja

Program realizowało 6 Szkół Podstawowych oraz 4 Gimnazja
powiatu wałbrzyskiego, w ramach realizacji programu odbył się
Festiwal Sztuki Teatralnej Dziecięcej I Młodzieżowej w Teatrze
Dramatycznym w Wałbrzychu w którym uczestniczyło ok. 200
osób

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1366
uczniowie szkoły podstawowej: /2805
Razem: /4171

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 8776,00

379

Zorganizowano 3 konferencje

Konferencje odbyły się z okazji obchodów Światowego Dnia
Walki z AIDS oraz Społecznej Kampanii "Wiedza ratuje życie"i
"Zrób test na HIV"

ogół społeczeństwa: /496
pracownicy służby zdrowia: /56
pracownicy oświaty: /40
pracownicy massmediów: /28
Razem: /620

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

380

Edukacja w mediach:
- opracowano i przekazano 15
artykułów tematycznych do lokalnych
mediów
- udzielono 6 wywiadów (radio,
telewizja)

Opracowane artykuły nt.problematyki HIV/AIDS ukazywały się w
w gazetach lokalnych na terenie woj. dolnośląskiego m.in. ;
"Roland", "Express Miejski", "Express Średzki", ''Gazeta
Noworudzka", "Gazeta Prowincjonalna", "Tygodnik ;Euroregion
Glacensis; Kłodzko", "Panorama Oleśnicka"

pracownicy massmediów: /27
ogół społeczeństwa: /10000
Razem: /10027

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno -edukacyjnych
adresowanych do różnych grup
docelowych

Dystrybuowano materiały informacyjne o tematyce HIV/AIDS
pracownicy socjalni: /200
(broszury, plakaty, ulotki) oraz gadżety do Kampanii Społecznych studenci: /2000
"Wiedza ratuje życie i "Zrób test na HIV"
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/2000
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni): /200
pracownicy służby zdrowia: /1000
pracownicy oświaty: /200
uczniowie szkoły podstawowej: /2000
uczniowie szkoły gimnazialnej: /3000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/4000
Razem: /14600

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

382

Przeprowadzono 105 prelekcji, 8
prezentacji multimedialnych, 354
pogadanek

pracownicy służby zdrowia: /200
inne: /700
pracownicy oświaty: /200
służby mundurowe: /29
uczniowie szkoły podstawowej: /1000
studenci: /3000
uczniowie szkoły gimnazialnej: /3000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/4000
Razem: /12129

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

383

Przeprowadzono 49 konkursów i 3
olimpiady

42 konkursy wiedzowe, 2 konkursy na najlepszą inscenizację
teatralną oraz 5 konkursów plastycznych mi.in. pod hasłem ,,O
życiu decydują chwile;, ,,Stop AIDS -Stop HIV";
Olimpiady ph."Wiedza ratuje życie"; organizowano dla uczniów
szkół gimnazjalnych

uczniowie szkoły gimnazialnej: /800
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1180
uczniowie szkoły podstawowej: /200
Razem: /2180

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8943,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 8943,00

384

Przeprowadzono ankietyzację
dotyczącą problematyki HIV/AIDS

Ankietyzacja dotyczyła poziomu wiedzy nt. zagadnień HIV/AIDS

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/723

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

385

Realizacja programu edukacyjnego
autorskiego/lokalnego
"Razem przeciw zagrożeniom"
dla młodzieży szkół gimnazjalnych

Program realizowało 10 Gimnazjów z powiatu wałbrzyskiego

uczniowie szkoły gimnazialnej: /900

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 0,00

386

Zorganizowano 17 punktów
informacyjno-konsultacyjnych

W punktach informacyjno-konsultacyjnych zorganizowanych m.in
na uczelniach wyższych i podczas imprez środowiskowych
pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. dolnośląskiego udzielali
porad w zakresie problematyki HIV/AIDS

ogół społeczeństwa: /2842
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/1000
studenci: /3000
Razem: /6842

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Zorganizowano 5 imprez
środowiskowych

Na szczególną uwagę zasługiwał Przegląd Sztuk teatralnych
ogół społeczeństwa: /4500
zorganizowany przez Powiatową Stację
pracownicy massmediów: /27
Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołowie w wołowskim Domu
Razem: /4527
Kultury w którym uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych oraz uroczysta konferencja zorganizowana
przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną we
Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Plus-Minus
podczas której wręczono nagrody laureatom konkursu
plastycznego pt."Czy na pewno AIDS to nie Twój problem" oraz
turnieju wiedzy o HIV/AIDS; w którym uczestniczyli opiekunowie
ze specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
lekarze chorób infekcyjnych oraz chorób wątroby a także
edukatorzy, pedagodzy szkolni, studenci, młodzież szkół
ponadpodstawowych, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, sympatycy Stowarzyszenia Plus-Minus

388

Udzielono 75 instruktaży
metodycznych w zakresie realizacji
programu

Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. dolnośląskiego udzielali
porad w zakresie merytorycznym współrealizatorom programu

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2000,00

pracownicy służby zdrowia: /200
pracownicy oświaty: /336
Razem: /536

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Razem:
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12 683,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Ministerstwo Edukacji Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

389

a) Realizacja treści kształcenia
dotyczacych profilaktyki HIV/AIDS
oraz kształtowanie postaw
prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

Zgodnie z nową podstawą programową określoną w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), dzieci i młodzież
uczestniczyła w zajęciach z edukacji zdrowotnej, ukierunkowanej
na rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne,
innych ludzi i tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu. Treści
z zakresu profilaktyki zakażenia HIV były realizowane na zjęciach
z biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie, wychowania
fizycznego.

uczniowie szkoły podstawowej:
2187008/2187008
uczniowie szkoły gimnazialnej:
1210022/1210022
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1512177/1512177
Razem: 4909207/4909207

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
uczniów biorących udział w
zajęciach. Przyjęto, że wszyscy z
określonych poziomów
edukacyjnych.

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

390

b) Realizacja treści programowych
zajęć Wychowanie do życia w
rodzinie.

Przedmiot Wychowanie do zycia w rodzinie obejmuje szeroko
rozuminą edukację prorodzinną, nowoczesne metody planowania
rodziny, profilaktyke chorób przenoszonych drogą płciową, w tym
zakażenie wirusem HIV oraz problematyke zachorowania na
AIDS.

uczniowie szkoły podstawowej:
100/70
uczniowie szkoły gimnazialnej: 100/74
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
100/42
Razem: 300/186

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
uczniów uczestniczących w
zajęciach - wskaźnik procentowy

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

391

c) Realizacja monitoringu w szkołach i
placówkach dotycząca Realizacji
działan profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, w tym
współpracy z wyspecjalizowanymi
instytucjami oraz wykorzystywanie
przygotowanych przez nie ofert i
materiałów.

Dp przeprowadzenia monitoringu kuratorzy oświaty wylosowali
około 10 % szkół i placówek systemu oświaty na swoim terenie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało aplikację
elektroniczną ankiety, którą wypełniali dyrektorzy wylosowanych
szkół i placówek.

inne: 10/2251

Ocena efektywności
podejmowanych działań: 10%
szkół i placówek w skali kraju

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

392

d) W 2011 roku w ramach działań
wspierajacych realizację programu
wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki, Ministerstwo Edukacji
Narodowej ogłosiło otwarty konkurs
ofert na zadanie publizczne pn. Żyjmy
z Pasją.

Celem konkursu było zapobieganie w powstawaniu lub
pogłębianiu procesu niedostosowania społecznego u uczniów,
wynikajacego z eksperymentowania z substancjami
psychoaktywnymi, w tym ze środkami zastępczymi. W konkursie
mogły wiąć udział organizacje pozarządowe oraz jednostki
samorządu terytorialnego.

inne: 695/34

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
zrealizowanych projektów:
zrealizowano 34 projekty
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Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1434,00

393

e) W 2011 r. w Ośrodku Rozwoju
Edukacji odbyły się trzy posiedzenia
Rady Programowej ds. Promocji
Zdrowia i Profilaktyki Problemów
Dzieci i Młodzieży, powołanej przez
Ministra Edukacji Narodowej na
podstawie Porozumienia z dnia 23
listopada 2009 r., o współpracy
między Ministrem Edukacji
Narodowej, Ministrem Zdrowia i
Ministrem Sportu i Turystyki w
sprawie promocji zdrowia i profilaktyki
problemów dzieci i młodzieży.

Rada Programowa kontynuowała prace w zakresie wspierania
realizacji edukacji zdrowotnej w szkołach wszystkich typów, a
także wspierania realizacji w szkołach programów promocji
zdrowia i profilaktyki.
Ponadto odbyły się dwa posiedzenia Centralnej Kapituły
Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, podczas
których dokonano analizy nadesłanych przez szkoły wniosków o
nadanie krajowego certyfikatu szkoły promującej zdrowie.
W listopadzie 2011 r. wręczono Krajowy Certyfikat Szkoła
Promująca Zdrowie przedstawicielom kolejnych 20 szkół.
Obecnie w Polsce mamy ponad 2000 szkół promujących zdrowie.

inne: 20/20

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
szkół promujących zdrowie w
sieci.

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

394

f) W systemie oświaty w 2011 roku
funkcjonowało 721 poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w
tym specjalistycznych. Celem ich
działania jest jest udzielanie pomocy
w zakresie poprawy funkcjonowania
dzieci i młodziezy w środowisku
szkolnym, rodzinnym i pozaszkolnym.

W 2011 roku poradnie udzieliły łącznie 1 407769 form pomocy, w
tym 1276 uczniów objęto terapią dla zagrożonych
uzależnieniemmi. Pracownicy poradni przeprowadzili 302 190
zajęć psychoedukacyjnych w szkołach i placówkach, z tórych
część dotyczyła profilaktyki uzależnień.

inne: /1407769

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
udzielanych porad ogółem i w
poszczególnych kategoriach

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

Razem:
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1 434,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Ministerstwo Infrastruktury

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

395

Badanie na nosicielstwo HIV na
pierwszy rok studiów na tzw. kierunki
morskie oraz studentów ubiegających
się o międzynarodowe świadectwo
zdrowia marynarza

396

Badania przeprowadzone na
ewentualne żądania armatora, na
nosicielstwo HIV studentów
ubiegających się o międzynarodowe
świadectwo zdrowia marynarza.
Szkolenie grup studenckich
kierowanych na praktykę

397

398

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

studenci: 1350/1287

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

studenci: 3500/2500

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

Działania Informacyjne - ulotki,
plakaty rozpowszechniane w
Przychodni Lekarskiej dla
Pracowników i Studentów AM.

studenci: 3500/2500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

Rozpowszechnienie wśród studentów
I roku ulotek na temat zagrożenia i
zapobiegania zarażeniom wirusem
HIV

studenci: 1000/1500

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

Szkolenia grup studenckich kierowanych na praktykę.

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

399

Zadanie własne

1. Wprowadzenie modułów
poświęconych problematyce
zapobiegania AIDS do szkolenia kadr
kultury fizycznej prowadzonego przez
AZS ZG.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Ad1. a) Centralne i środowiskowe narady szkoleniowe AZS
obejmujące studentów, członków AZS i sportowców, kadry
zawodowe i administracyjne;
b) szkolenia społecznych kadr kultury fizycznej obejmujące
studentów działaczy klubów uczelnianych AZS

Finansowanie
Pozostałe

członkowie organizacji
pozarządowych: 500/
inne: 1500/990
Razem: 2000/990

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

2. Popularyzacja wiedzy nt.
Ad2. Zadanie realizowane w latach poprzednich, nie
zapobiegania rozpowszechnianiu się kontynuowane w 2011 roku
zagrożenia HIV/AIDS w środowiskach
sportowych.
Razem:
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10 000,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

400

Działania edukacyjne i informacyjne
dotyczące zagadnień zakażeń
HIV/AIDS, prowadzone w formie
prelekcji i wykładów dla pacjentów
ZOZ MSW oraz funkcjonariuszy służb
podległych i nadzorowanych przez
MSW

W ramach realizacji zadania na terenie ZOZ MSW zorganizowano służby mundurowe: 500/522
wykłady adresowane do pacjentów, funkcjonariuszy oraz dzieci i
inne: 1000/1331
młodzieży dotyczące m.in. takich zagadnień szczegółowych: jak
Razem: 1500/1853
zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV, podstawowe zasady
zapobiegania zakażeniom HIV, AIDS jak go uniknąć, nosiciel HIV
w miejscu pracy, problemy terapii HIV/AIDS, grupy ryzyka - osoby
najbardziej zagrożone zakażeniem wirusem HIV.
Działania te dotyczyły podstawowej wiedzy na temat samego
zakażenia wirusem HIV - drogi zakażeń, zabezpieczenie przed
zakażeniem, sposób postępowania po zakażeniu.

401

Działania edukacyjne i profilaktyczne
dotyczące zagadnień HIV/AIDS
prowadzone w ramach programu
Szkolenia zawodowego
podstawowego dla Policjantów.

Celem kursu jest przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania
zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku
policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych,
patrwolowo - interwencyjnych i oddziałach prewencji Policji.
Zakres szkolenia realizowany w tym programie obejmuje m.in.
zagadnienia udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania
poekspozycyjnego.

służby mundurowe: /5840

402

Działania edukacyjne i profilaktyczne
prowadzone w ramach kursów
specjalistycznych, mające na celu
zapoznanie z zasadami postępowania
w przypadku ekspozycji zawodowej
na krew i inny potencjalnie zakaźny
materiał.

Program realizowany w ramach kursów specjalistycznych
przygotowujących policjantów m.in. do:
- pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie
policyjnym w charakterze eksperta, działącym pod auspicajmi
ONZ i UE,
- samodzielnego prowadzenia zajęć oraz egzaminowania
policjantów w zakresie sprawności fizycznej, taktyk i technik
interwencji i umiejętności posługiwania się pałką służbową,
- wykonywania zadań związanych z udzielaniem pierwszej
pomocy poszkodowanym w warunkach działań specjalnych,
- wykonywania różnorodnych zadań policjanta w charakterze
przewodnika psów patrolowych i tropiących.

służby mundurowe: /761
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wykładów i prelekcji: 102

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
13200,00

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

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
kursów specjalistyczny, w ramach
których realizowany był program:
10

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

403

Działania edukacyjne prowadzone
przez ZOZ MSW w formie konferencji,
szkoleń i warsztatów, mające na celu
podnoszenie poziomu wiedzy z
zakresu zapobiegania zakażeniom
HIV wśród funkcjonariuszy i
pracowników resortu spraw
wewnętrznych.

W ramach realizacji zadania zorganizowano:
1. 5 regionalnych konferencji szkoleniowych przez ZOZ MSW w
Koszalinie, Olsztynie i Poznaniu. Dotyczyły one takich zagadnień
jak: profilaktyka zakażeń HIV (dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa
w Poznaniu w dniach 5-6.10.2011 r.), Problemy dezadaptacji w
środkowisku policjantów a uzależnienia w ramach KPPN oraz
Krajowego Programu Zapobiegania AIDS i Zwalczania Zakażeń
HIV (policjanci KM oraz KWP w Olsztynie), Profilaktyka HIV AIDS (dla pracowników Zakładu Karnego w Czarnym oraz
Koszalinie).
2. Przeprowadzono 12 warsztatów szkoleniowych dotyczących
m.in. klinicznych objawów i następstw zakażenia wirusem HIV,
działania profilaktyczne w przypadku ekspozycji na materiał
zakaźny.

ogół społeczeństwa: /76
służby mundurowe: 160/365
pracownicy służby zdrowia: 100/71
Razem: 260/512

404

Działania edukacyjno - infromacyjne
Sesje plakatowe prezentowane były na terenie ZOZ MSW,
prowadzone w formie tematycznych
placówek oświatowych oraz komisariatów policji,
sesji plakatowych na terenie zakładów współpracujących z danymi zakładami.
opieki zdrowotnej MSW, dotyczące
problematyki HIV/AIDS

405

Nabycie wiadomości i umiejętnosci
postępowania z poszkodowanymi w
czasie zdarzenia, jako potencjalnymi
nosicielami.

406

Podnoszenie poziomu ogólnej wiedzy Zadanie realizowane w ramach cyklicznych szkoleń oraz kampanii pracownicy służby zdrowia: /23
na temat zapobiegania zakażeniom
intranetowych dla funckjonariuszy, pracowników oraz służby
służby mundurowe: /6006
HIV z zakresu:
zdrowia Straż Granicznej
Razem: /6029
- postaw, nawyków i zachowania ze
szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń związanych ze specyfiką
służby;
- zasad bezpiecznego przeszukiwania
zatrzymanych, w tym w sytuacji
użycia przymusu bezpośredniego
- zagrożenia zakażenim HIV
wynikającym ze stosowania dożylnych
środków odurzających;

Program realizowany w ramach kursów i szkoleń dla strażaków
służby mundurowe: 13500/15977
PSP oraz OSP, obejmował swoim zakresem następujące
zagadnienia:
- ocena aktualnego zagrożenia poszkodowanych na miejscu
zdarzenia i ryzyko ratownicze,
- bezpieczeństwo higieniczno - sanitarne,
- ryzyko zakażeń WZW i HIV - zapobieganie kontaktowi z krwią i
wydzielinami ustrojowymi,
- postępowanie w przypadku zranień przedmiotami mającymi
kontakt z krwią,
- postępowanie ze zużytymi materiałami opatrunkowymi,
- higieniczno - sanitarne warunki pozostawiania miejsca zdarzenia

STRONA 116 z 212

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
warsztaów psychologicznych: 12
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
konferencji: 5

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zorganizowanych sesji: 16

Planowana kwota:
26500,00
Wydatkowana kwota:
21900,00

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1700,00

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

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

407

Szkolenia medyczne pracowników
służby zdrowia BOR, funkcjonariuszy
oraz pracowników cywilnych w
zakresie zapobiegania zakażeniom
HIV i zwalczania AIDS.

Cyklicznie realizowane wykłady przez służbę zdrowia BOR,
dotyczące m.in. zagadnień zapobiegania zakażenion HIV oraz
postępowania poekspozycyjnego dla funcjonariuszy, pracowników
cywilnych BOR

pracownicy służby zdrowia: 25/15
służby mundurowe: 130/300
inne: 70/102
Razem: 225/417

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkoleń: 10

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

408

Szkolenia pracowników służby
zdrowia MSW, dotyczące zasad
zachowania ostrożności w zakresie:
postępowania poekspozycyjnego,
zasad postępowania z odpadami
medycznymi oraz dofinansowanie
udziału pracowników ZOZ MSW w
zewnętrznych szkoleniach
podnoszących kompetencje z zakresu
wiedzy HIV/AIDS

Wśród tematów szkoleń znalazły się:
- HIV/AIDS - zagrożenia w pracy personelu medycznego,
- zapobieganie zakażeniom HIV i postępowanie z chorymi na
AIDS

pracownicy służby zdrowia: 270/130

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zorganizowanych szkoleń: 17

Planowana kwota: 6500,00
Wydatkowana kwota:
3850,00

409

Wypracowanie właściwych postaw
wśród funcjonariuszy, pracowników
cywilnych poszczególnych służb.
Przeciwdziałanie szerzeniu się
zakażeń w związku z pełnionymi
obowiązkami służbowymi.

Działania oświatowo - zdrowotne realizowane w formie wykładów, pracownicy służby zdrowia: /120
szkoleń.
służby mundurowe: 2000/4741
inne: /78
Razem: 2000/4939

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkoleń: 175

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

410

Opracowanie i dystrybucja materiałów Dla potrzeb Biura Ochrony Rządu przygotowano broszurę
informacyjno - edukacyjnych
informacyjną dotyczącą zaganień związanych z zakażeniem HIV,
adresowanych do grup docelowych
postępowaniem poekspozycyjnym.

Tytuł wydawnictwa: Broszura
informacyjna

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

411

Zakup dostępnych materiałów
edukacyjnych (broszur, ulotek,
plakatów, książek) dotyczących
problematyki HIV/AIDS,
wykorzystywanych na potrzeby
realizowanych zadań na terenie ZOZ
MSW

W ramach realizacji zadania, zakupiono literaturę fachową
dotyczącą HIV/AIDS, z której korzystają pracownicy
poszczególnych zakładów (lekarze, pielęgniarki).

412

Badania przesiewowe w kierunku HIV
u funkcjonariuszy BOR
oddelegowanych do służby poza
granicami kraju oraz powracających z
placówek zagranicznych

Badania wykonywane u funkcjonariuszy BOR oddelegowanych do
służby poza granicami kraju (maksimum na 12 tygodni przed
planowanym terminem wyjazdu) oraz powracających z placówek
zagranicznych (maksimum do 2 tygodni od powrotu).

413

Badania przesiewowe w kierunku HIV Badania wykonywane w kierunku HIV u kandydatów do służby w
u kandydatów do służby w BOR
BOR, na bieżąco w ramach przyjęć do służby.

414

Wykonywanie testów w kierunku HIV
kandydatom do służby w Straży
Granicznej oraz testów
poekspozycyjnych funkcjonariuszom
SG

Czynne zapobieganie HIV u osób eksponowanych zawodowo na
infekcję - procedury postepowania, umowy z ośrodkami
zajmującymi się HIV/AIDS, zakup preparatów

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
1474,50

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
pracownicy służby zdrowia: /15
służby mundurowe: /3164
Razem: /3179
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Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
3164,00

415

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom
narażonym na zakażenie HIV,
zakażonym HIV/AIDS oraz ich
rodzinom i bliskim, prowadzone na
terenie ZOZ MSW w formie:
- terapii wspierającej indywidualnej,
- poradnictwa

Działające w ramach ZOZ MSW, poradnie zdrowia psychicznego,
prowadzą w ramach programu poradnictwo oraz zajęcia terapii
indywidulanej dla osób (oraz członków ich rodzin) zarówno
zakażonych HIV/AIDS, bądź podejrzewających, iż mogło u nich
dojść do zakażenia wirusem HIV.

inne: 350/308
służby mundurowe: /85
Razem: 350/393

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
spotkań terapii indywidualnej: 24
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
porad: 351

416

Aktualizacja procedury postępowania
poekspozycyjnego oraz zapoznanie z
nią nowo zatrudnionych
funkcjonariuszy BOR

Z procedurą postępowania poekspozycyjnego zapoznawani są
wszyscy nowo przyjęci funkcjonariusze do służby w Biurze
Ochrony Rządu

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

417

Zapewnienie poradnictwa i opieki
psychologicznej przez cały okres
trwania postępowania
poekspozycyjnego przez pracownię
psychologiczną BOR

Gotowość do udzielenia mozliwie najpełniejszej pomocy
psychologicznej (przez zespół psychologów pracowni
psychologicznej BOR) funckjonariuszom w trakcie trwania
postępowania poekspozycyjnego jak również udzielenia w tym
czasie wsparcia członkom rodzin.

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

Razem:
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Planowana kwota:
11000,00
Wydatkowana kwota:
12250,00

57 538,50

Data wygenerowania: 2012-09-19

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

418

Działania edukacyjne wobec każdej
osoby przyjętej do zakładu i
osadzonych we wszystkich
jednostkach penitencjarnych.
Szkolenia dla funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej.

419

Opracowanie systemu norm, zasad i
reguł współżycia społecznego,
ochrony prywatności, tolerancji.
Realizacja programów i scenariuszy
zajęć zawierających tematykę HIV i
AIDS.

420

Realizacja programów profilaktyki
uzależnień i terapeutycznych.

Działania skierowane wobec osób pozbawionych wolności
używających narkotyków.

osoby pozbawione wolności: /1969

421

Realizacja programów
substytucyjnych dla osób
pozbawionych wolności
uzależnionych od opiatów.

Rozszerzanie bazy oferty terapeutycznej w zakresie substytucji
dla osadzonych uzależnionych od opiatów. Wdrażanie nowych
programów i rozszerzanie już istniejących.

osoby pozbawione wolności: /283

422

Opracowanie i wdrażanie w grupach
wychowawczych istniejących
programów
wychowawczo-profilaktycznych:
poszerzanie wiedzy wychowanek
związanej z przestrzeganiem zasad
współżycia społecznego

423

Podnoszenie wiedzy pracowników w
zakresie zapobiegania zakażaniem,
opieki nad żyjącymi z HIV i chorymi
na AIDS

424

Oddziaływania
edukacyjno-informacyjne wobec
wszystkich osób pozbawionych
wolności w 157 jednostkach
penitencjarnych i wobec każdej
nowoprzybyłej do zakładu.

Finansowanie
Pozostałe

osoby pozbawione wolności:
180000/170000
służby mundurowe: 29000/4013
Razem: 209000/174013

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6561,77

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Liczba osób stosujących środki
psychoaktywne w iniekcjach: brak
danych
Liczba osób u których wykryto
choroby przenoszone drogą
płciową: brak danych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
330307,00

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

Programy realizowane dla pracowników zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich

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

osoby pozbawione wolności:
180000/170000
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

425

Kolportaż materiałów edukacyjnych
pozyskanych z KC ds AIDS,
Krajowego Biura Przeciwdziałania
Narkomanii, Oddziałów Oświaty
Zdrowotnej, Stacji Sanitarno Epidemiologicznych, organizacji
pozarządowych krajowych i
zagranicznych.

osoby pozbawione wolności:
180000/170000
służby mundurowe: 29000/29000
Razem: 209000/199000

426

Zapewnienie osobom pozbawionym
wolności zakażonym HIV i chorym na
AIDS dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego
ciągłości w ZK/AS zgodnie z
międzynarodowymi standardami w
terapii.

Każda osoba przyjęta do ZK/AS leczona ARV w Poradniach
HIV/AIDS, ma kontynuowaną terapię zgodnie z obowiązującymi
procedurami - w każdej jednostce penitencjarnej (157), jak
również każdej osobie żyjącej z HIV/AIDS wymagającej leczenia
ARV w warunkach pozbawienia wolności zapewnia się
wprowadzenie terapii przy wymaganej diagnostyce i opiece
specjalistycznej.

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba placówek oferujących
wolności: 220/220
leczenie ARV: 157
Liczba osób objętych leczeniem:
220

427

Aktualizacja standardów terapii AIDS zadanie ciągłe skierowane do
wszystkich osadzonych żyjących z
HIV wymagających terapii
antyretrowirusowej.

Każda osoba pozbawiona wolności ma zapewnioną terapię ARV
zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi PTN AIDS
przez specjalistów chorób zakaźnych prowadzących i
monitorujących leczenie osadzonych.

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione
wolności: 220/220

428

Zadanie ciągłe: zapewnienie
diagnostyki specjalistycznej dla
wszystkich osób pozbawionych
wolności żyjących z HIV/AIDS

Współpraca z ośrodkami referencyjnymi leczącymi osoby żyjące z osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba wykonanych badań: 562
HIV i chore na AIDS w zakresie zapewnienia specjalistycznej
wolności
Wskaźnik dodatkowy 1:
diagnostyki dla osób pozbawionych wolności żyjących z HIV/AIDS
CD3/CD4/CD8 - 339; HIV_RNA 219; Lekoopornośc - 1; HLA - 4.
Wskaźnik dodatkowy 2: wskazane
koszty diagnostyki obejmują
również diagnostykę chorób
współistniejących.

429

Zapewnienie terapii ARV każdej
osobie pozbawionej wolności
uzależnionej od opiatów uczestniczącej w programie
substytucyjnym - zgodnie z
międzynarodowymi standardami w
tym zakresie.

Każda osoba pozbawiona wolności uczestnicząca w programie
substytucyjnym i wymagająca terapii ARV ma zapewnioną opiekę
specjalistyczną i terapię ARV zgodnie z obowiązującymi
standardami w tym zakresie.

430

Nadzór i koordynowanie systemu
opieki medycznej nad osobami
pozbawionymi wolności żyjącymi z
HIV/AIDS.

Kontrole kompleksowe i problemowe realizowane przez Biuro
osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione
Służby Zdrowia CZSW i Naczelnych Lekarzy Okręgowych
wolności
Inspektoratów SW w zakresie funkcjonowania systemu opieki
zdrowqotnej nad osobami pozbawionymi wolności, w tym żyjącymi
z HIV/AIDS.

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące
środki psychoaktywne: /24
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
88926,79

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

Liczba osób uczestniczących w
programie: 24

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
169883,31

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

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

431

Prowadzenie komputerowego
systemu monitoringu dotyczącego
podstawowych danych
epidemiologicznych populacji osób
pozbawionych wolności leczonych
ARV i gospodarowania lekami.

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione
wolności: 220/200

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

432

Prowadzenie komputerowego
systemu monitoringu dotyczącego
podstawowych danych
epidemiologicznych populacji osób
pozbawionych wolności leczonych
ARV i gospodarowania lekami.

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba pacjentów objętych
wolności: 220/220
systemem: 220
Liczba ośrodków
współpracujących : 157

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

433

Kontynuacja zadania: Zapewnienie
dostępu do specjalistycznej opieki
medycznej, diagnostyki i leków ARV w
przypadku ekspozycji na zakażenie
HIV.

osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)
: /2

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

434

Pobieranie krwi i dostarczanie do
odpowiedniej placówki badającej krew
w wypadku skierowania przez lekarza
lub na prośbę wychowanka.

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

435

Współpraca z resortem
zdrowia:wykonywanie badań
nieletnich z grup ryzyka,
wprowadzenie systemu poradnictwa
przed i po testach wychowankom i ich
rodzinom

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

436

Kontynuacja szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników służby zdrowia i innych
grup zawodowych Służby Więziennej.

służby mundurowe: /115

437

Prowadzenie komputerowego
systemu i monitoringu przypadków
ekspozycji na zkażenie HIV u osób
pozbawionych wolności.

osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)

Liczba zarejestrowanych
ekspozycji: 2
Liczba osób poddanych
farmakoterapii profilaktycznej: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: w/w
liczba ekspozycji dotyczy osób
pozbawionych wolności

Liczba szkoleń: 115
Liczba przeszkolonych
pracowników: 3786

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

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

Razem:
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595 678,87

Data wygenerowania: 2012-09-19

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

438

Gromadzenie danych
epidemiologicznych dotyczących
osób, które wykonują badania w
kierunku HIV

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
laboratoriów wykonujących
badania przesiewowe w kierunku
HIV: stan na 2010 r. 356
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
badań w kierunku HIV
wykonanych w 2010 roku:
1448758, w tym 1220589 badań
dawców krwi

439

Gromadzenie i weryfikacja danych
epidemiologicznych na temat osób, u
których wykryto zakażenie HIV,
rozpoznano AIDS oraz zgonów osób
żyjących z HIV/AIDS

1) Liczba zakażeń: 967
2) Liczba zachorowań: 138
3) Liczba zgonów: 51

440

Przeprowadzanie i publikowanie
analiz dotyczących epidemiologii HIV
w Polsce (wystąpienia konferencyjne i
artykuły naukowe)

Na podstawie danych pochodzących z nadzoru
epidemiologicznego nad HIV/AIDS oraz prowadzonych
dodatkowych badań epidemiologicznych analizowane są
szczegółowe aspekty rozwoju epidemii HIV w Polsce. Wyniki tych
analiz są prezentowane na konferencjach naukowych,
spotkaniach i warsztatach roboczych, a także publikowane w
czasopismach branżowych i naukowych:
1. Rosińska M, Zieliński A. Recent increase in HIV rate by age,
cohort, period analysis of surveillance data suggests changes in
HIV epidemiology in Poland. Cent Eur J Public Health. 2011
Sep;19(3):123-7
2. Werbińska-Sienkiewicz B, Rosińska M, Furman S. HIV I AIDS
w 2009 roku. Przegl Epidemiol. 2011;65(2):289-95
3. Rosińska M. Co nam mówią dziś statystyki zakażeń HIV.
Kontra 2011, 47 (1):6.
4. Czerwinski M, McNutt LA, Dehovitz J, Zielinski A, Rosinska M.
Need for interventions tailored young, female injecting drug users.
European Conference AIDS 2011
5. Rosińska M. Aktualne trendy w epidemiologii zakażeń HIV.
Wiroskop &#8211; Jesienne spotkania wirusologiczne. Warszawa,
21-22.10.2011
6. Rosińska M. Kobieta seropozytywna w Polsce - sytuacja
epidemiologiczna. XVIII Konferencja Człowiek żyjący z HIV w
rodzinie i społeczeństwie. Warszawa, 1-2.12.2011
7. Rosińska M. Epidemiologia chorób zakaźnych przenoszonych
przez krew w Polsce - uaktualnienie. Spotkanie programów
redukcji szkód. Warszawa, 19-20.12.2011

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych

STRONA 124 z 212

Liczba opracowań: 6

Planowana kwota: 2790,28
Wydatkowana kwota:
2790,28

Planowana kwota:
12207,06
Wydatkowana kwota:
12207,06
Planowana kwota: 6309,51
Wydatkowana kwota:
6309,51

441

Publikacja danych dotyczących
HIV/AIDS w Polsce na stronie
internetowej.

442

Współpraca z Europejskim Centrum
ds Prewencji i Zwalczania Chorób
Zakaźnych (ECDC), Biurem
Regionalnym Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO-EURO) oraz
Europejskim Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Przygotowane dane i sprawozdania: uaktualnienie bazy zakażeń
HIV oraz zachorowań na AIDS oraz bazy dotyczącej liczby badań
w kierunku HIV (TESSy-ECDC), bazy dot. ch.zak. wśród
użytkowników narkotyków (Fonte-EMCDDA) oraz sprawozdań dla
WHO-EURO
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Wyniki analizy ankiet
oceniających dostęp do informacji
na temat sytuacji
epidemiologicznej i dynamiki
epidemii HIV/AIDS w Polsc:
Miesięczne informacje dotyczące
liczby nowo wykrytych zakażeń
HIV, zachorowań na AIDS i
zgonów chorych na AIDS
zarejestrowanych w danym
miesiącu ukazywały się regularnie
na stronie
http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epi
meld/hiv_aids/index.htm

Planowana kwota: 2991,39
Wydatkowana kwota:
2991,39

Międzynarodowa ocena dostępu
do polskich danych
epidemiologicznych
dokonywanych przez odpowiednie
instytucje (raport): Raport
rocznym ECDC HIV/AIDS
Surveillance in Europe; Raport
roczny EMCDDA: The state of the
drugs problem in Europe.
Wskaźnik dodatkowy 1: Udział w
pracach 2 grup eksperckich:
Behavioral Surveillance Expert
Meeting, Drug Related Infectious
Diseases Expert Group

Planowana kwota: 3333,00
Wydatkowana kwota:
3333,00

Razem:

27 631,24

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Polityki
Społecznej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

partyworking w klubach studenckich, utworzenie punktów
informacyjno - konsultacyjnych i dyzury w wybranych Domach
Studenta, dyzury stacjonarne konsultantów w lokalu
Stowarzyszenia, spotkania edukacyjne dla studentów
warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Finansowanie
Pozostałe

443

"Działania onformacyjno - edukacyjne
skierowane do studentów wybranych
uczelni warszawskich i osób
przebywających w klubach
studenckich"

studenci: 5040/5040

444

Prowadzenie działalności
Streetworking (teren warszawskiego Śródmieścia, w
informacyjno - edukacyjnej w zakresie szczególności Dworzec centralny i okolice.
profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI Partyworking - kluby
Dyżur stacjonarny - lokal stowarzyszenia

osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług:
500/500
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 500/500
studenci: 1000/1000
Razem: 2000/2000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców działań (liczba
rozdanych pakietów ochronnych,
ulotek)

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00

445

Prowadzenie działalności
Streetworking
informacyjno - edukacyjnej w zakresie Partyworking
profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI. Poradnictwo stacjonarne

osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług:
700/700
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 700/700
studenci: 1500/1500
Razem: 2900/2900

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców działań (liczba
rozdanych pakietów ochronnych,
ulotek)

Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota:
100000,00

446

Prowadzenie poradni internetowej
zajmującej sie poradnictwem w
zakresie profilaktyki HIV oraz
bezpieczniejszych zachowań
seksualnych.

Prowadzenie profesjonalnego poradnictwa i udzielanie konsultacji
(czat, gg, poczta elektroniczna).

studenci
ogół społeczeństwa: 11181/12867
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
Razem: 11181/12867

Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: 11181

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
49637,00

447

Prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych z
zakresu profilaktyki HIV.

Realizacja zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki HIV we
wskazanych szkołach.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
550/471
uczniowie szkoły gimnazialnej:
550/470
Razem: 1100/941

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców (liczba zrealizowanych
warsztatów, liczba uczestników
warsztatów)

Planowana kwota:
90000,00
Wydatkowana kwota:
90000,00

448

Pomoc postrehabilitacyjna
prowadzona w programie mieszkań
readaptacyjnych.

prowadzenie mieszkan readaptacyjnych, poradnictwo, grupy
wsparcia, wsparcie indywidualne, konsultacje z rodziną, socjalne,
warsztaty aktywizacji zawodowej, dofinansowanie kosztów nauki.

osoby żyjące z HIV/AIDS: 25/44

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osób korzystających z mieszkan
radaptacyjnych

Planowana kwota:
120000,00
Wydatkowana kwota:
120000,00

449

Wsparcie dla osób żyjących z HIV i
ich bliskich.

wsparcie, poradnictwo, konsultacje specjalistyczne (psycholog,
prawnik, pracownik socjlany), warsztaty/wykłady.

osoby żyjące z HIV/AIDS: 2314/2314
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Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
65237,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
5237,00

Planowana kwota:
110000,00
Wydatkowana kwota:
109350,00

450

Wsparcie osób żyjących z HIV i ich
bliskich.

poradnictwo (prawne, socjalne, doradztwo personlane).

osoby żyjące z HIV/AIDS: 60/67
inne
Razem: 60/67

Planowana kwota:
55000,00
Wydatkowana kwota:
55000,00

451

Wsparcie osób żyjących z HIV i ich
bliskich.

poradnictwo (psychologiczne, socjalne)
edukacja zdrowotna

inne
osoby żyjące z HIV/AIDS: 120/124
Razem: 120/124

Planowana kwota:
35000,00
Wydatkowana kwota:
32685,46

452

Prowadzenie poradnictwa
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecnosc HIV.

Poradnictwo - konsultacje HIV/AIDS
Poradnictwo - konsultacje HIV/AIDS podczas Warszawskich Dni
Testowania

inne: 3150/4800

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
przeprowadzonych testów na HIV,
liczba udzielonych porad

Planowana kwota:
270000,00
Wydatkowana kwota:
263905,00

453

Prowadzenie poradnictwa
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecnośc HIV.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego, diagnostyka.

inne: 1200/1000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wykonanych testów, liczba
udzielonych porad

Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota:
100000,00

454

Prowadzenie poradnictwa
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecność HIV.

Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z
testowaniem na obecnosc HIV.

inne: 2300/2130

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
przeprowadzonych testów, liczba
udzielonych porad

Planowana kwota:
270000,00
Wydatkowana kwota:
270000,00

Razem:

1 305 814,46
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Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - dolnośląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

455

Podniesienie poziomu wiedzy w
zakresie swoich swoich praw i
obowiązków wśród osób żyjacych z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich.

1)W ramach umowy z Fundacją Wsparcia Społecznego
ogół społeczeństwa: 30000/30000
zrealizowano zadanie pod nazwą " Wsparcie działalności
wydawniczej o tematyce informacyjno-edukacyjnej z zakresu
spraw dotyczących uzależnień, przeciwdziałania przemocy,
profilaktyki HIV/AIDS oraz spraw zdrowotnych;
2)Udział w kampanii realizowanej przez Krajowe Centrum ds.
AIDS: "Hiv.Wiedza ratuje życie";
3)Zwiększenie ilości godzin osób obsługujących komunikator
"Gadu Gadu Zaufania"- przeznaczony dla wszystkich
potrzebujących osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży (porady
specjalistów z zakresu profilaktyki uzaleznien, Hiv/Aids,
przeciwdziałania przemocy).

Nakład Biuletynu Informacyjnego:
10000
Liczba odbiorców Biuletynu
Informacyjnego: 30000
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
artykułów i komunikatów w
mediach: 30

Planowana kwota:
24000,00
Wydatkowana kwota:
24000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
24000,00
Organizacja pozarządowa:
0,00

456

Przeprowadzenie programu redukcji
szkód.Zwiększenie dostepności usług
terapii indywidualnej,grupowej oraz
interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym.

Zwiększenie dostepności usług terapii indywidualnej,grupowej
oraz interwencji środowiskowej dla osób objętych programem
metadonowym.

inne: 300/300
osoby stosujące środki
psychoaktywne: 300/300
osoby żyjące z HIV/AIDS: 50/63
Razem: 650/663

Wskaźnik dodatkowy 1: W terapii
utrzymało się około 90% osób
Wskaźnik dodatkowy 2: Około
12% uczestników złamało
abstynencję

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
30000,00

457

Zwiększenie ilości wykonywanych
badań testowych, prowadzenie
poradnictwa okołotestowego.

1)Prowadzenie poradnictwa okołotestowego oraz nadzór
ogół społeczeństwa: 6000/6000
merytoryczny nad realizacją programu bezpłatnego i
anonimowego testowania w kierunku wirusa HIV- dotacja dla
Gminy Wrocław;
2)Zwiększenie ilości wykonywanych badań testowych,
prowadzenie poradnictwa okołotestowego i psychospołecznego w
ramach bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku wirusa
HIV - dotacja dla Gminy Miejskiej Zgorzelec

Wskaźnik dodatkowy 1:
Wdrożono 8 profilaktyk
poekspozycyjnych z pozytywnym
skutkiem.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Zakażenie wirusem HIV
stwierdzono u 15 mężczyzn
mających seks z mężczyznami, u
2 osób biseksulanych,
17heteroseksulanych i u 1
stosującej iniekcje dożylne.

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
29500,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
29500,00
Organizacja pozarządowa:
0,00

Razem:

83 500,00
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Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - kujawsko-pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

458

Obchody Światowego Dnia AIDS;
koncert połączony z akcją
edukacyjno-informacyjną (2011)

-happening na ulicach Torunia, dystrybucja ulotek dotyczących
HIV/AIDS
- zorganizowanie koncertu, podczas którego działał punkt
informacyjno-edukacyjny

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 8298,00
Wydatkowana kwota:
8298,00

459

Przystąpienie do kampanii "Zrób test
na HIV" (2011)

-dystrybucja materiałów promujących kampanię (ulotki,
kalendarze, pakiety edukacyjne z prezerwatywą, torby
reklamowe);
-umieszczenie informacji o kampanii na stronie internetowej

ogół społeczeństwa

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

460

Wsparcie działalności punktu
informacyjno-konsultacyjnego (PIK)
(2011)

W punkcie udzielano informacji na temat:
-przeprowadzania testów, także możliwości testów anonimowych,
-placówek specjalistycznej służby zdrowia,
-praw i obowiązków osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,
-organizacji i instytucji pomagających zakażonym HIV,
-metodach leczenia i lekach antyretrowirusowych,
-zasadach bezpiecznych zachowań seksualnych,
-zasadach higieny, żywienia i opieki nad osobami zakażonymi i
chorymi na AIDS.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 10705,00

461

Wsparcie działalności Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Toruniu wykonującego anonimowe i
bezpłatne testy w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście (2011)

ogół społeczeństwa: 300/488

Liczba PKD: 1
Liczba wykonanych testów: 457

Razem:
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Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 24479,00
27 298,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - lubelski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

462

Dystrybucja materiałów
informacyjnych.

Dystrybucja materiałów informacyjnych, uzupełnienie danych do
Informatora pt "Narkomania-gdzie szukać pomocy", gdzie
upowszechniono informacje o podmiotach działających w
obszarze HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

463

Promocja filozofii i praktyki redukcji
szkód w społeczeństwie ze
szczególnym uwzględnieniem działań
edukacyjnych bezpośrednio w
środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych w tym
programy skierowane do kobiet
świadczących usługi seksualne

Zadanie realizowane było przez partyworkerów w miejscach
imprez młodzieży oraz w dyskotekach w dużych miastach.

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 30/15
studenci: 300/460
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
400/370
Razem: 730/845

464

Zintegrowanie i rozbudowa
istniejącego systemu informacyjnego
wykorzystującego wszystkie środki
przekazu, m.in. poprzez:
a) stronę internetową;
b) Telefon Zaufania;
c) Internetową Poradnię ds.
HIV/AIDS;
d) Biuletyn Informacyjny.

465

dalszy rozwój programów o
charakterze ograniczenia szkód
zdrowotnych i społecznych

Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i
współfinansowanie działalności Punktach
Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) wykonujących anonimowe
i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem

466

Przeciwdziałanie stygmatyzacji i
dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

Przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
ogół społeczeństwa
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez kontynuowanie programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków.

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski: 0,00

Nakład Biuletynu Informacyjnego:
50

ogół społeczeństwa

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: /15
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: /10
studenci: /300
uczniowie szkoły gimnazialnej: /143
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/178
Razem: /646
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Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski: 0,00

Liczba PKD: 2
Liczba konsultacji: 70
Liczba wykonanych testów: 687
Odsetek zakażonych: 0,7
Liczba klientów PKD: 1398

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
23800,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
23800,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski: 0,00

467

Wspieranie działań (programów),
ukierunkowanych na niesienie
pomocy osobom żyjącym z
HIV/AIDS, ich rodzinom i bliskim.

468

Prowadzenie Punktu
Konsultacyjno-diagnostycznego,
bezpłatnego i anonimowego
testowania w kierunku HIV

Wspieranie działań (programów), ukierunkowanych na niesienie
pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS, ich rodzinom i bliskim
przebywających w placówkach leczenia uzależnienia od
substancji psychoaktywnych lub zgłaszających się na terapię
ambulatoryjną.

ogół społeczeństwa: /143

Liczba udzielonych dotacji: 9

pracownicy służby zdrowia
służby mundurowe
osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)

Liczba zarejestrowanych
ekspozycji: 28

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
35000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
35000,00
Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski: 0,00

inne: 500/687
Razem: 500/687
Razem:
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58 800,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - lubuski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

469

Organizacja Lubuskich Obchodów
Światowego Dnia AIDS

470

Organizacja Lubuskich Obchodów
Światowego Dnia AIDS, zadanie
wspólne zespołu ds. opracowywania i
realizacji programu zwalczania AIDS i
zapobiegania zakażeniom HIV w
Województwie Lubuskim na lata
2009-2011

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

emisja w kinach w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. filmu
"TRANSIT" dla lubuskich szkół ponadgimanazjalnych,
przeprowadzenie testu wiedzy ze znajomości profialkatyki
HIV/AIDS, zadanie wspólne zorganizowane przez członków
zespołu ds. opracowywania i realizacji programu zwalczania AIDS
i zapobiegania zakażeniom HIV w Województwie Lubuskim na
lata 2009-2011

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty: 50/40
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1200/1100
Razem: 1250/1140

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
3000,00

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski: 0,00

Razem:

STRONA 137 z 212

0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - łódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

471

Kompleksowe działania profilaktyczne
propagujące w szczególności szeroką
wiedzę, edukację i informację nt.
HIV/AIDS wśród społeczeństwa.
"AIDS - o życiu decydują chwile"
zajęcia aktywne prowadzone metodą
warsztatu dla młodzieży z
Ochotniczych Hufców Pracy z terenu
województwa łódzkiego.

Celem zadania było zorganizowanie aktywnych zajęć z zakresu
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy 140/161
województwa łódzkiego. Przeprowadzono 3 godzinne zjecie
edukacyjne dla 12 grup młodzieży. Edukacja objęto 161 osób, w
tym 43 dziewczęta i 118 chłopców.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: tak

Planowana kwota: 8660,00
Wydatkowana kwota:
8660,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
1228,00

472

Organizacja Wojewódzkich
Obchodów Światowego Dnia Walki z
AIDS

W dniu 1 grudnia 2011 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogół społeczeństwa: 2800/2800
w Łodzi organizowało Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego
Dnia Walki z AIDS pod patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS Agendy Ministerstwa Zdrowia oraz Marszałka Województwa
Łódzkiego - Witolda Stępnia. Celem przedsięwzięcia było
spopularyzowanie wiedzy mieszkańców województwa łódzkiego
na temat zwalczania AIDS oraz zapobiegania zakażeniom HIV.
Główna idea przedsięwzięcia propagowana była poprzez akcje
edukacyjne i happeningi. Wydarzenia towarzyszące: 1.
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS pn. "Młodzież
o HIV/AIDS" (dwuetapowa - do olimpiady zakwalifikowało się
blisko 800 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu
województwa łódzkiego. 2. Akcja informacyjno - edukacyjna
prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym
Wirusami Hepatotropowymi "HEPA - HELP" 3. Koncert zespołu
T.LOVE. Mierzalna liczba odbiorców działań podejmowanych w
ramach obchodów to 3 500 osób.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: nie
dotyczy

Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota:
105703,43

473

Szkolenie pn. "Uzależnienia diagnoza, interwencja, pomoc"
skierowane do Policjantów Wydziału
Ruchu Drogowego Miejskich i
Powiatowych Komend Policji,
Funkcjonariuszy Służby Więziennej
oraz Funkcjonariuszy Państwowej
Straży Pożarnej

Zakres szkolenia obejmował m.in.: Nadzór epidemiologiczny nad służby mundurowe: 86/86
wykrywalnością zakażeń HIV, zachorowalnością na AIDS i
umieralnością osób żyjących z HIV/AIDS osadzonych w
jednostkach penitencjarnych, Aspekty psychospołeczne, lęki i
stereotypy w świecie, reakcja na sytuację kontaktu z osobą
zakażoną HIV, sprawowanie opieki medycznej nad osobami
zakażonymi wirusem HIV, praktyczne i prawne aspekty udzielania
pierwszej pomocy i in.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: tak

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
18760,00

474

Realizacja 10 odcinków programu "Na
zakręcie" dotyczącego m. in.
zapobiegania zakażeniom HIV i
przeciwdziałania AIDS na antenie
Telewizji TOYA

ogół społeczeństwa

STRONA 139 z 212

Planowana kwota:
10022,00
Wydatkowana kwota:
10022,00

475

Realizacja 10 odcinków programu
"Prowokacje" dotyczącego m.in.
problemu HIV i AIDS na antenie
Telewizji Polskiej S.A. Oddział
Terenowy w Łodzi

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 7499,99
Wydatkowana kwota:
7499,99

476

Realizacja 16 audycji programu "Bez
nałogów. Bez przemocy" dotyczącego
m. in. problematyki zapobiegania HIV
i przeciwdziałania AIDS na antenie
Radia Victoria Między Łodzią a
Warszawą

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 4687,48
Wydatkowana kwota:
4687,48

477

Realizacja 20 audycji programu
"Walcz. Uwolnij się. Żyj." z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS na antenie
Radia Ziemi Wieluńskiej

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00

478

Realizacja 7 audycji pn. "Twój
problem nasz problem" dotyczących
m.in. zapobiegania zakażeniom HIV i
przeciwdziałania AIDS na antenie
Radia TOP

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 2857,14
Wydatkowana kwota:
2857,14

479

Kompleksowe działania profilaktyczne
propagujące w szczególności szeroką
wiedzę, edukację i informację nt.
HIV/AIDS wśród społeczeństwa.
"Żyj bezpiecznie - profilaktyka HIV"

480

Przeprowadzenie dwunastu 6 godzinnych zajęć warsztatowych na
temat HIV/AIDS dla pacjentów NZOZ
ORR w Męckiej Woli oraz pacjentów
NZOZ MONAR w Sokolnikach w
terminie 16.09.2011 - 19.11.2011

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 45/45

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
10080,00

481

Realizacja ośmiu 6 - godzinnych zajęć
warsztatowych na temat HIV/AIDS dla
pacjentów NZOZ MONAR w
Sokolnikach w terminie od 13.05.2011
do 25.06.2011

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 30/30

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
6720,00

Celem zadania była edukacja młodzieży w zakresie ryzykownych uczniowie szkoły podstawowej:
zachowań dotyczących HIV/AIDS w tym również edukacja
1195/1195
seksualna ukierunkowana na promowanie zachowań bardziej
bezpiecznych oraz przekazanie wiedzy dot. wirusa HIV i AIDS sposób przenoszenia, rozpowszechnienie zakażeń, objawy,
sposoby zmniejszania ryzyka zakażenia. Program został
zrealizowany w 15 szkołach z województwa łódzkiego i z Łodzi (w
31 klasach województwa łódzkiego i 19 klasach łódzkich szkół ).
W sumie w programie uczestniczyło 1195 uczniów
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Ocena efektywności
prowadzonych działań
profilaktycznych: tak

Planowana kwota:
30100,00
Wydatkowana kwota:
30100,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
3422,00

482

Kompleksowe działania profilaktyczne
propagujące w szczególności szeroką
wiedzę, edukację i informację nt.
HIV/AIDS wśród społeczeństwa.
"Nie prowokuj HIV - Szkolenia dla
podopiecznych Ośrodków
Rehabilitacyjno- Readaptacyjnych
"MONAR" województwa łódzkiego" 4
szkolenia.

Celem zadania było zwiększenie świadomości ryzyka zakażenia
HIV poprzez podwyższenie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS
oraz nabrania odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych wśród
podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno - Readaptacyjnego
Monar w Kęblinach. Zrealizowano 4 szkolenia, w których
uczestniczyły 54 osoby. Podopieczni zostali poddani gruntownej
edukacji nt HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
ryzyka zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą
płciową

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 60/54

483

Zakup materiałów informacyjno edukacyjnych dystrybuowanych
podczas szkoleń oraz Wojewódzkich
Obchodów Światowego Dnia Walki z
AIDS

484

"Miej odwagę powiedzieć STOP!"

Celem zadania było promowanie wiedzy nt. wirusa HIV oraz
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
choroby AIDS poprzez przeprowadzenie dwugodzinnych zajęć dla 1466/1466
1466 uczniów z 17 szkół (11 szkół z terenu Łodzi oraz 3 szkół z
województwa, łącznie w 60 klasach).
Koordynator projektu kilkakrotnie brał udział w rozmowach nt.
HIV/AIDS na antenie Radia Łódź, Radia Niepokalanów oraz był
gościem programu TVP 3. Na potrzeby zadania wyprodukowano
spot informacyjny, który był emitowany na antenie Radia Łódź
przez cały czas trwania kampanii. Ponadto realizatorzy projektu
prowadzili akcję za pośrednictwem plakatów i ulotek
zawierających treści edukacyjne w zakresie HIV/AIDS, których
bezpośrednimi odbiorcami były szpitale, poradnie, instytucje
administracji publicznej, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
oraz uczelnie wyższe z terenu województwa łódzkiego.

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
1000,00

485

"Organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS - 01.12.2011"

Celem zadania było podniesienie świadomości w społeczeństwie ogół społeczeństwa: 2000/2000
na temat HIV/AIDS poprzez akcję informacyjno-edukacyjną w
trakcie której rozdawano materiały edukacyjne: 3000 ulotek, 2200
szt. prezerwatyw oraz 2000 szt. wstążeczek. Przez 3 dni działał
ruchomy punkt konsultacyjny w Łodzi, ponadto porad udzielali
społecznie w siedzibie organizacji członkowie stowarzyszenia.
Działał również PKD. Akcja zwieńczona happeningiem z udziałem
Marszałka Województwa Łódzkiego.

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9216,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
1800,00

ogół społeczeństwa
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Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: 4 szkolenia metodą
warsztatu

Planowana kwota: 7400,00
Wydatkowana kwota:
7400,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
1047,00

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
2214,00

486

Działania wspierające i pomocowe dla
osób żyjących z HIV i chorych na
AIDS oraz ich rodzin.
Grupa wsparcia dla osób żyjących z
HIV i chorych na AIDS oraz ich
bliskich.

Celem zadania było zwiększenie oferty pomocy dla osób żyjących osoby żyjące z HIV/AIDS: 13/13
z HIV i ich bliskich, mających ułatwić i poprawić funkcjonowanie
społeczne i osobiste: w związkach partnerskich, w relacjach
rodzinnych i w pracy, a także poprawa zdrowia poprzez
zaakceptowanie choroby, zwiększenie dyscypliny lekowej.
Uczestnikami grupy były osoby żyjące z HIV, chore na AIDS oraz
ich bliscy (pary małżeńskie i nieformalne oraz osoby, które
dopiero zamierzają założyć rodzinę).
W ramach projektu odbyło się 18 spotkań grupy wsparcia (12 -13
osób). Uczestnicy mogli skorzystać z 72 godzin wsparcia.

Pozytywne zmiany w środowisku
osób najbliższych na podstawie
ankiety ewaluacyjnej: tak

Razem:

STRONA 142 z 212

Planowana kwota: 7200,00
Wydatkowana kwota:
7200,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
910,00

246 120,04

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - małopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

487

Cel operacyjny 1: Kształtowanie
Zamieszczono informację na stronie internetowej
własciwych postaw wobec narkomanii www.malopolskie.pl oraz www.wrotamalopolski.pl z okazji
i narkotyków wsród mieszkanców
Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS
Małopolski
Zadanie1.2: Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałanie uzależnieniom

ogół społeczeństwa
pracownicy massmediów

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

488

Cel operacyjny 1: Kształtowanie
własciwych postaw wobec narkomanii
i narkotyków wsród mieszkanców
Małopolski
Zadanie1.2: Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałanie uzależnieniom

Włączono się w ogólnopolską kampanię społeczną ;Zrób test na
HIV; poprzez dystrybucję materiałów kampanijnych oraz
przekazanie ich do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Krakowie oraz Poradni Nabytych Niedoborów Odporności przy
Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

ogół społeczeństwa
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami

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

489

Cel operacyjny 1: Kształtowanie
własciwych postaw wobec narkomanii
i narkotyków wsród mieszkanców
Małopolski
Zadanie1.2: Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach zrealizowanego zadania została przeprowadzona
edukacja osób dorosłych (w tym młodzieży akademickiej)
w zakresie testowania się w kierunku HIV . Zadanie
zerealizowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

ogół społeczeństwa
pracownicy massmediów
studenci

Planowana kwota:
18300,00
Wydatkowana kwota:
18300,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
18300,00

490

Cel operacyjny 1: Kształtowanie
własciwych postaw wobec narkomanii
i narkotyków wsród mieszkanców
Małopolski
Zadanie1.2: Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach zadania zrealizowano projekt skierowany do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i pedagogów szkolnych, obejmujący
następujące działania: przeprowadzenie lekcji poglądowych
(prezentacja multimedialna, dyskusja), zorganizowano między
szkolny konkurs na plakat/pracę plastyczną dot. walki z AIDS i
profilaktyki zakażeń HIV,opracowano materiały poglądowe dla
pedagogów szkolnych, stworzono bazę danych potencjalnych
wolontariuszy chcących pracować w organizacjach
pozarządowych zajmujących się promocją zdrowia. Zadanie
zerealizowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

pracownicy oświaty
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Planowana kwota:
29800,00
Wydatkowana kwota:
29800,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
29800,00
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491

Cel operacyjny 1: Kształtowanie
własciwych postaw wobec narkomanii
i narkotyków wsród mieszkanców
Małopolski
Zadanie1.2: Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach zadania rozszerzono działalność (dwa dni w tygodniu
po 5 godzin- łącznie 190 godzin) oraz promowano działalność
(prasa, radio, internet) Punktu Konsultacyjno-Diagmnostycznego
(PKD) w Krakowie, wykonującego badania wykrywające
zakażenia HIV i HCV anonimowo i bezpłatnie, połączone z
profesjonalnym poradnictwem przed i po testowym na terenie woj.
małopolskiego. Przeprowadzono akcję "Akademia z plusem"
skierowaną dla osób HIV pozytywnych, która zakłada 20 godzin
spotkań ze specjalistami (lekarz, pielęgniarka, seksuolog) oraz 40
godzin spotkań z psychologiem w ramach grupy
wsparcia.Przeprowadzono program edukacyjno-profilaktyczny
obejmujący układ czterech spotkań edukacyjnych (150 godzin) dla
750 osób. W ramach programu zorganizowano DNI studenckiego
TESTOWANIA - cykl spotkań, podczas których studenci mieli
możliwość wykonania bezpłatnego i anonimowego testu na HIV.
Zadania zerealizowane w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w
dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

492

Cel operacyjny 1: Kształtowanie
Promowano działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
własciwych postaw wobec narkomanii w Krakowie (informacja e-meilowa do wojewódzkich jednostek
i narkotyków wsród mieszkanców
organizacyjnych ochrony zdrowia).
Małopolski
Zadanie1.2: Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałanie uzależnieniom

ogół społeczeństwa
studenci
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
19000,00
Wydatkowana kwota:
19000,00

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia

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

Razem:
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67 100,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - mazowiecki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

493

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

XII edycja programu "Szkoła Promocji W programie Szkoły Promocji Zdrowia znajdują się zagadnienia
Zdrowia", realizowanego na terenie
dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Zajęcia odbywają się w formie
Mazowsza przez siedem podmiotów
wykładów i warsztatów.
leczniczych, dla których organem
założycielskim jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
650/650

Finansowanie
Pozostałe

Ocena efektywności
prowadzonych działań
profilaktycznych: Liczba uczniów
biorących udział w programie
Szkoła Promocji Zdrowia. Liczba
godzin zajęć edukacyjnych
dotyczących problematyki
HIV/AIDS
Razem:

STRONA 147 z 212

Planowana kwota:
591000,00
Wydatkowana kwota:
588000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
588000,00
588 000,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - opolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

494

Udział w kampaniach medialnych
Krajowego Centrum ds. AIDS

-Konferencja "HIV obok Nas"
- Happening z okazji Światowego Dnia AIDS
- Kampanie medialne m.in. dot. Światowego Dnia AIDS,
testowania

pracownicy socjalni: 100/60
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 150/150
członkowie organizacji
pozarządowych: 100/120
studenci: 200/300
uczniowie szkoły podstawowej:
200/50
uczniowie szkoły gimnazialnej:
250/250
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/100
ogół społeczeństwa: 1000/2500
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
20/40
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 30/90
pracownicy służby zdrowia: 100/100
pracownicy oświaty: 150/200
służby mundurowe: 100/50
Razem: 2700/4010

495

Wzmocnienie działalności
Indywidulanego Punktu Konsultacyjno
- Diagnostycznego w województwie
opolskim.

- zwiększenie dostępu do usług, informacji i edukacji w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS
- poprawa jakości usług świadczonych przez PKD, wykonującym
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku wirusa HIV, połączone z
profesjonalnym poradnictwem, które charakteryzuje wysoki
poziom jakości usług, łatwy dostęp do usług, szybką diagnozę,
zwiększenie liczby godzin pracy PKD, zwiększenie liczby
bezpłatnych testów, zwiększenie wiedzy nt. HIV/AIDS,
bezpieczniejszych zachowań seksualnych;

ogół społeczeństwa: 50/300
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 20/30
pracownicy służby zdrowia: 10/10
służby mundurowe: 10/15
studenci: 80/100
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
10/10
członkowie organizacji
pozarządowych: 30/15
pracownicy socjalni: 10/10
Razem: 220/490

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4500,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 2000,00
Urząd Marszałkowski:
2500,00

Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 60
Liczba wykonanych testów: 300
Odsetek zakażonych: 3
Liczba klientów PKD: 900

Razem:

STRONA 149 z 212

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 6000,00
Urząd Marszałkowski:
6000,00

4 500,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - podlaski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

496

Szkolenia, spotkania edukacyjne
(seminaria) z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS

Szkolenia odbyły się w Zambrowie, Suwałkach, Mońkach i
Sejnach,
a uczestniczyli w nich pracownicy Straży Granicznej, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej, SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach. Podczas szkoleń omówiono następujące
zagadnienia: epidemiologia HIV/AIDS w Polsce i na świecie, drogi
zakażenia, przebieg infekcji, możliwości terapeutyczne, zakażenie
HIV a możliwości posiadania dzieci, zasady komunikacji, relacji z
osobą zakażoną, postępowanie po ekspozycji na HIV. Działania
kierowane były do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Chęć
uczestnictwa zgłosiło 8 szkół, z których łącznie przeszkolono 600
uczniów. Dodatkowo w szkołach,
w których odbywały się szkolenia zorganizowane były punkty
poradnictwa HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia
służby mundurowe
służby ratunkowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/600
Razem: /600

497

Wojewódzka Olimpiada wiedzy o
HIV/AIDS

Olimpiada miała charakter wieloetapowy (szkolny, powiatowy,
wojewódzki). Grupą docelową była młodzież szkół gimnazjalnych.

uczniowie szkoły gimnazialnej

498

Kampanie społeczne, akcje
edukacyjno-profilaktyczne

Realizowano kampanię "Wiedza ratuje życie" poprzez dystrybucję ogół społeczeństwa
kalendarzyków kieszonkowych z hasłem kampanii oraz
studenci
informacjami o PKD w Białymstoku. Ponadto zamówiono
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
ekspozycję banera wyprodukowanego na potrzeby realizacji
kampanii. W ramach kampanii na dwóch uczelniach wyższych
(Białystok i Łomża) zorganizowano stoiska
informacyjno-edukacyjne mające na celu promowanie testowania
w kierunku HIV.

499

Aktualizacja strony internetowej.

Na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl zamieszczane były
informacje na temat realizowanych działań.

500

Obchody Dnia Pamięci o Zmarłych na W związku z obchodami Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS w
ogół społeczeństwa
AIDS
ramach Juwenaliów 2011 zorganizowano Bieg Juwenaliowy, w
studenci
ramach którego przygotowano 5 kategorii biegowych, z podziałem uczniowie szkoły podstawowej
na płeć: open, licealiści, studenci, 30+, niepełnosprawni.
Uczestnicy biegu otzrymali koszulki, na które nadrukowana
została "czerwona kokardka".

ogół społeczeństwa

STRONA 151 z 212

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
8860,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3686,27
działania wspomagające
kampanię: ankiety kierowane do
studentów

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
5251,07

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4913,30
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Wojewoda: 0,00

501

Obchody Światowego Dnia Walki z
AIDS

Zorganizowano konkurs "MAT - wygrywa Miłość, Akceptacja,
Tolerancja". Po raz dziesiąty (edycja jubileuszowa) działania
kierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej. Zadaniem
uczestników było napisanie tekstu piosenki oraz skomponowanie
muzyki do utworu, który porusza tematykę miłości, akceptacji i
tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV. 12 najlepszych
utworów znalazło się na płytach CD, które rozesłane zostały do
szkół ponadgimnazjalnych, jako pomoce dydaktyczne.

ogół społeczeństwa
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
8440,04
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

Razem:

STRONA 152 z 212

31 150,68

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

502

Udział w konferencji 1-2 grudnia 2011 Udział
roku z okazji Światowego Dnia AIDS
organizowanej przez KC ds. AIDS

ogół społeczeństwa

503

Prowadzenie Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Słupsku zgodnie z wytycznymi
Krajowego Centrum ds. AIDS

ogół społeczeństwa

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku
zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS

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

Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 600
Liczba wykonanych testów: 600
Odsetek zakażonych: 1
Liczba klientów PKD: 600

Razem:

STRONA 154 z 212

Planowana kwota:
60300,00
Wydatkowana kwota:
60300,00
Dof. z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
10300,00
Urząd Marszałkowski:
50000,00
60 300,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - śląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

504

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych Województwa
Śląskiego w ramach "Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2007-2011" w 2011r.

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia
"PRO-VITA" z siedzibą w Gliwicach obejmowało nastepujące
etapy: 1) Nawiązanie kontaktu z dyrektorami szkół
ponadgimnazjalnych na terenie Gliwic, Katowic i Żor. Uzyskanie
zgody na przeprowadzenie Programu,2) Przeprowadzenie
Programu poprzez metody aktywizujące i warsztatowe, 3)
Opracowanie ankiet ewaluacyjnych. Okres realizacji Programu:
15.06.2011r.-15.11.2011r.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1283/1283

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00

505

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych Województwa
Śląskiego w ramach "Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2007-2011" w 2011r.

Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ogół społeczeństwa: 330/330
funkcjonującego przy Stowarzyszeniu MONAR oddział w
Częstochowie prowadzącego anonimowe i bezpłatne testowanie
w kierunku HIV. Prowadzenie poradnictwa i testowania w kierunku
wirusa HIV. Zwiększenie świadomości o możliwości zakażenia
oraz uzyskanie wiedzy o metodach leczenia. Zadanie realizowane
w okresie 1.07.2011r.-15.11.2011r. w siedzibie Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Częstochowie.

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

506

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych Województwa
Śląskiego w ramach "Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2007-2011" w 2011r.

Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
funkcjonującego przy Górnośląskim Stowarzyszeniu "Wspólnota"
z siedzibą w Chorzowie prowadzącego anonimowe i bezpłatne
badania w kierunku HIV . Prowadzenie profesjonalnego
poradnictwa, wykrywanie wczesnych zakażeń HIV, gromadzenie
danych epidemiologicznych o drogach szerzenia HIV. Zadanie
realizowane w okresie 6.06.2011r.- 15.11.2011r. w formie
wyjazdowych akcji (Świętochłowice Śląskie, Pławniowice, Żywiec,
Zawiercie, Pszów, Bytom) oraz poprzez wydłużenie godzin pracy
Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Chorzowie.

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00

507

Wspieranie zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii
realizowanych prze organizacje
społeczne oraz inne podmioty
uprawnione w oparciu o ustawę o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Zadanie publiczne: Nawiązać relację &#8211; realizowane przez
osoby żyjące z HIV/AIDS: 154/154
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z siedzibą w
Katowicach w 2007, 2009, 2010 oraz 2011 roku. W ramach
kolejnych edycji zadania prowadzono pracę uliczną z osobami
uzależnionymi, z których wiele cierpi na choroby towarzyszące
zażywaniu narkotyków, m.in. HIV/AIDS. Beneficjentów zadania
motywowano do zmiany swojej sytuacji życiowej, udzielano im
pomocy w zdobyciu dokumentów oraz zakwalifikowaniu się do
leczenia w szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień. Wspierano
również osoby uzależnione, w tym nosicieli wirusa HIV,
przebywające w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie oraz w
Areszcie Śledczym w Katowicach.

ogół społeczeństwa: 300/300

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00

Razem:

STRONA 156 z 212

35 000,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - świętokrzyski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Realizatorami działań były PSSE woj. świętokrzyskiego oraz
Kuratorium Oświaty

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Finansowanie
Pozostałe

508

Organizowanie konkursów wiedzy,
plastycznych, prezentacji
multimedialnych, małych form
teatralnych

509

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych Odbiorcami realizowanego zadania przez Świętokrzyskie Centrum pracownicy oświaty
wśród młodzieży uczącej się na temat Doskonalenia Nauczycieli byli uczniowie gimnazjum.
uczniowie szkoły gimnazialnej
zachowań ryzykownych dróg
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
przenoszenia wirusa HIV

510

Zajęcia dla studentów uczelni
funkcjonujących na terenie
Województwa Świętokrzyskiego

działaniami zostali objęci studenci kierunków: pielęgniarstwa,
położnictwa oraz zdrowia publicznego.

studenci

511

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do grup docelowych

Materiały edukacyjne dystrybuowane były przez PSSE
województwa świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa

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

512

Informacje edukacyjne na stronach
internetowych WSSE i PSSE oraz
ŚUW
(modyfikowane w miarę potrzeb)

Na stronach internetowych WSSE, PSSE oraz ŚUW ukazywały
się informacje edukacyjne

ogół społeczeństwa

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

513

Informacje edukacyjne w mediach

Informacje edukacyjne w mediach były przygotowywane przez
WSSE oraz PSSE

ogół społeczeństwa

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

514

Organizacja kampanii medialnych
skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych

Akcja edukacyjna skierowana była do uczestników różnorodnych
happeningów, imprez prozdrowotnych skierowanych dla
młodzieży i społeczności lokalnych.

ogół społeczeństwa

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

515

Działania edukacyjne prowadzone
bezpośrednio w środowisku osób
o wysokim poziomie zachowań
ryzykownych

Działanie zostało zrealizowane we współpracy z organizacja
pozarządową w Ośrodkach Leczenia Uzależnień

studenci
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: 20 godzin zajęć
warszatowych w których udzial
wzięło 20 osób

516

Warsztaty i spotkania dla młodzieży z
ludźmi żyjącymi z HIV

Spotkania edukacyjne dla młodzieży odbywały się z
przedstawicielami Fundacji ,,RES Humanie" oraz Stowarzyszenia
,,Bądź z nami". Realizatorami działań były WSSE oraz PSSE woj.
świętokrzyskiego.

studenci
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: 757 uczniów

STRONA 158 z 212

Ocena efektywności
podejmowanych działań: 516
osób wzieło udział w
przedmiotowych konkursach

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

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

Ocena efektywności
podejmowanych działań: 150
studentów kierunków
pielęgniarstwo, połoznictwo,
zdrowie publiczne

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
20000,00

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

517

Kontynuacja gromadzenia danych
W ramach realizacji zadania przez WSSE rejestrowano przypadki
epidemiologicznych wraz z ich
zakażenia HIV, przypadki zachorowania na AIDS oraz inne
weryfikacja na temat osób:
choroby przenoszone droga płciową.
a) wykonujących test w kierunku HIV;
b) u których wykryto zakażenie HIV;
c) u których rozpoznano AIDS;
d) zakażonych, które zmarły;
e) u których wykryto zakażenie innymi
chorobami przenoszonymi drogą
płciową.

ogół społeczeństwa

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

518

Wspieranie organizacji
pozarządowych poprzez współpracę
w ramach Zespołu ds. Rodziny

mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
kobiety żyjące z HIV
pary o różnym statusie serologicznym
osoby niepełnoletnie żyjące z
HIV/AIDS
osoby żyjące z HIV/AIDS
członkowie organizacji
pozarządowych

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

519

Kontynuacja szkoleń w zakresie
Szkoleniami objęci byli głównie lekarze stażyści oraz osoby które
postępowania poekspozycyjnego dla uległy ekspozycji na zakażenie HIV
pracowników ochrony zdrowia i innych
grup zawodowych

Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień uczestniczył
organizacji i przygotowaniach do Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
Dodatkowo wspierał organizacje pozarządowe zajmujące się
problematyką HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia
służby ratunkowe

Liczba przeszkolonych
pracowników: 65

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

Razem:

STRONA 159 z 212

20 000,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - warmińsko-mazurski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

520

Chcesz ratować ludzi - oddaj krew

Zorganizowano na terenie województwa 38 akcji poboru krwi w
celu pozyskania nowych honorowych dawców krwi. Podczas akcji
prowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną oraz
wykonywano badania w kierunku HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: /1463

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
4000,00

521

Oddaj krew - sprawdź czy jesteś
zdrowy

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu w województwie
warmińsko-mazurskim 50 akcji poboru krwi w celu pozyskania
nowych honorowych dawców krwi. Podczas akcji prowadzono
kampanię edukacyjno-informacyjną oraz wykonywano badania w
kierunku HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: /1929

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
3000,00

522

Rozszerzenie działalności
oświatowo-wychowawczej i
informacyjnej w zakresie edukacji
zdrowotnej - olimpiada wiedzy o
zdrowiu

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu olimpiady wiedzy uczniowie szkoły podstawowej
o zdrowiu z uwzględnieniem zagadnień dotyczących HIV/AIDS na uczniowie szkoły gimnazialnej
terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Celem olimpiady
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej.
Łączna liczba odbiorców wyniosła 3951 osób ze 117 szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
3000,00

523

Wakacje z kropełką

Zorganizowano w województwie 12 akcji poboru krwi w celu
pozyskania nowych honorowych dawców krwi. Podczas akcji
prowadzona była działalność edukacyjno-informacyjna oraz
wykonywano badania w kierunku HIV/AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
3000,00

ogół społeczeństwa: /491

Razem:

STRONA 161 z 212

13 000,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

524

Szkolenie z zakresu problematyki
HIV/AIDS w kontekście zdrowia
seksualnego, reprodukcyjnego i
psychicznego dla pracowników
średniego personelu medycznego
jednostek ochrony zdrowia podległych
Sejmikowi Województwa
Wielkopolskiego.

W roku 2011r. zdecydowano się zwrócić uwagę na problematykę
HIV/AIDS w kontekście zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego i
psychicznego. W tym celu zaproszono do współpracy Wiesława
Sokoluka, wysokiej klasy specjalistę pedagoga i seksuologa, do
przeprowadzenia stosownego szkolenia dla pracowników
średniego personelu medycznego jednostek ochrony zdrowia
podległych SWW. Szkolenie to odbyło się 14 grudnia 2011r. w
Poznaniu Uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty oraz pakiet
materiałów edukacyjnych.

525

Tematyczny konkurs dla młodzieży
szkół gimnazjalnych - ufundowanie
nagród na etapie wojewódzkim

Wzorem lat ubiegłych, SWW włączył się w działania Wojewódzkiej uczniowie szkoły gimnazialnej: 40/30
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej &#8211; partnera
strategicznego w zakresie prowadzenia profilaktyki HIV/AIDS. W
2011r. współpraca dotyczyła realizacji etapu wojewódzkiego
konkursu Zrób test na HIV, na opracowanie tematycznej ulotki dla
młodych ludzi zachęcającej do zrobienia testu w kierunku HIV.
Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu oraz drobne upominki
dla wszystkich uczestników etapu finałowego oraz pokryto koszty
wynajęcia sali i seansu filmowego w Multikinie w trakcie
uroczystości ogłoszenia wyników konkursu.

526

Włączenie się w kampanię zwalczania W 2011r. kontynuowano dystrybucję materiałów, których druk
ogół społeczeństwa: 100000/100000
AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV został sfinansowany ze środków SWW w 2009r. oraz materiałów
na rok 2011
przekazanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS
w związku z realizacją krajowej kampanii multimedialnej "Zrób test
na HIV!" w którą włączył się również UMWW. Były to m.in.:
publikacja; Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń
HIV/AIDS - współczesne możliwości i problemy. Plakaty i ulotki do
kampanii "Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS"
ulotka informacyjna na temat problemu HIV/AIDS adresowana do
ogółu społeczeństwa oraz materiały promocyjne (plakaty, ulotki,
kalendarze, gadżety reklamowe) w ramach realizowanej w 2011
roku ogólnopolskiej kampanii społecznej "Zrób test na HIV!".
Większość materiałów została przekazana podczas szkolenia dla
pracowników średniego personelu medycznego jednostek
ochrony zdrowia podległych SWW.
Ponadto w ramach wspomnianej kampanii "Zrób test na HIV!"
tradycyjnie skoncentrowano się na jej multimedialnym wymiarze,
który jednocześnie pozwolił dotrzeć do możliwie szerokiego grona
odbiorców, z różnych grup wiekowych. W tym celu sfinansowano
130 emisji kampanijnego spotu radiowego "Zrób test na HIV"; w
radiach Merkury oraz MCRadio, prezentowanych w okresie od
23.11 do 05.12.2011r. Emisje spotu były również głównym
elementem włączenia się SWW w obchody Światowego Dnia
Walki z AIDS.

Finansowanie
Pozostałe

pracownicy służby zdrowia: 30/30

STRONA 163 z 212

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2345,00

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4913,60

Efektywność kampanii: 130 emisji
kampanijnego spotu radiowego
&#8222;Zrób test&#8221; w
radiach Merkury oraz MCRadio,
prezentowanych w okresie od
23.11 do 05.12.2011r.

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9840,00

527

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania.
Organizacja imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia
AIDS.. Organizacja, której przyznano dotację: Polski Czerwony
Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy, Poznań - na zadanie:
Organizacja Światowego Dnia Walki z AIDS w dniu 01 grudnia
2011, Wiedza o AIDS kluczem do zdrowego życia.

ogół społeczeństwa: 50000/50000

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

528

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
"Działania edukacyjne z zakresu problematyki HIV/AIDS ze
szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, adresowane
do osób zajmujących się profesjonalnie tą tematyką, ze
szczególnym uwzględnieniem pełnomocników ds. uzależnień
jednostek samorządowych z terenu woj. Wielkopolskiego".
Organizacja, której przyznano dotację - Społeczny Komitet ds.
AIDS, Warszawa, na zadanie: Program Szkoleniowy Zdrowie
Psychiczne i HIV;

pracownicy służby zdrowia: 20/10
pracownicy oświaty: 20/10
pracownicy socjalni: 20/10
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/10
studenci: 20/9
Razem: 180/49

Planowana kwota:
35000,00
Wydatkowana kwota:
26289,23

Razem:

STRONA 164 z 212

58 387,83

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Marszałkowski - zachodniopomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

529

Zapobieganie i zwalczanie AIDS w
ramach projektu
"BORDERNETwork-Wysoce aktywna
prewencja: poprawa prewencji,
diagnostyki i terapii HIV/AIDS/STI
transsektorowej i transgranicznej w
Europie Środkowej i Wschodniej i
Południowo-Wschodniej"

530

Projekt europejski "BORDERNET HIV/AIDS STD: prewencja,
diagnostyka i terapia transgraniczna
wzdłuż starych i nowych granic UE"

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zrealizowano następujące działania: "Dni Fimu Młodzieżowego
HIV/AIDS" ze stoiskami edukacyjnymi dla studentów i młodziezy
ponadgimnazjalnej, organizowano stoiska eukacyjno-informacyjne
w miejscach publicznych jak festyny, centra handlowe,
przeprowadzono akcje profilaktyczne pt. "Tramwaj
profilaktyczny"-wynajety zabytkowy tramwaj jeżdżąc po
Szczecinie był miejscem udzielania informacji o profilktyce
HIV/AIDS, zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, spotkania
szkoleniowe polsko-niemieckie ekspertów ds. HIV/AIDS, wizyty
profilaktyczne w Night Clubach przygranicznych oraz
uruchomiono dodatkowy PKD z mozliwościa wykonania
diagnostyki w kierunku HIV, HCV i Kiły.

osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: /23
pracownicy służby zdrowia: /1000
pracownicy oświaty: /27
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /50
studenci: /150
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1000
ogół społeczeństwa: /3000
Razem: /5250

Finansowanie
Pozostałe

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Zadania
realizowane w ramach projektu
BORDERNETwork dotarły w 2011
r. do ponad 5000 odbiorców.

ogół społeczeństwa
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
studenci
inne
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Planowana kwota:
92500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00

Razem:

STRONA 166 z 212

Planowana kwota:
55000,00
Wydatkowana kwota:
47785,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 97330,00

47 785,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - dolnośląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

531

Zadanie własne

Rozwój poradnictwa ambulatoryjnego,
działania zmierzające do zapewnienia
odpowiedniego finansowania ze
strony NFZ.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)

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

osoby żyjące z HIV/AIDS
osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące
środki psychoaktywne
kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym
532

Rozwój Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego.
Poszerzenie ofert diagnostycznej o
badania w kierunku anty-HCV,
HBsAg, kiły, rzeżączki.

osoby żyjące z HIV/AIDS
osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące
środki psychoaktywne
kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym
dzieci żyjące z HIV/AIDS
osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)

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

Razem:

STRONA 168 z 212

0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - kujawsko-pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

533

Zadanie własne

1. Przekazywanie informacji
samorządom
2. Pośrednictwo w dystrybucji
materiałów informacyjno szkoleniowych.
3. Opracowanie badań ankietowych
dotyczących realizacji programów
profilaktycznych przez samorządy.
4. Opracowanie ramowego programu
spotkań Wojewódzkiego Zespołu.
5. Opiniowanie projektów programów
profilaktycznych, zgłaszanych przez
stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

członkowie organizacji
pozarządowych: 3/3
inne: 144/144
Razem: 147/147

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

Razem:

STRONA 170 z 212

0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - lubelski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

534

Edukacja różnych grup społecznych i
zawodowych w zakresie problematyki
HIV/AIDS, ze szczególnym
uwzględnieniem szeroko rozumianej
profilaktyki.

Zorganizowano cykl szkoleń dla pielęgniarek i lekarzy 2 szpitali z
terenu woj. lubelskiego oraz dla studentów Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie z zakresu: medycznych i prawnych
aspektów HIV/AIDS, nowoczesnych metod pracy oraz poprawnej
komunikacji z pacjentem zakażonym, zasad postepowania po
ekspozycji, leczenia antyretrowirusowego oraz zorganizowania
wczesnej interwencji dla soby z problemem.

inne: 100/250

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Poszerzenie wśród odbiorców
wiedzy na temat problematyki
HIV/AIDS, nabycie umiejętności
postępowania po ekspozycji
zawodowej, większa akceptacja
społeczna wobec osoób
zakażonych wirusem HIV oraz
obniżenie poczucia lęku w
obcowaniu z nimi

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00

535

Edukacja różnych grup społecznych i
zawodowych w zakresie problematyki
HIV/AIDS, ze szczególnym
uwzględnieniem szeroko rozumianej
profilaktyki.

Zorganizowano cykl szkoleń i zajęć interaktywnych ( warsztaty)
inne: 100/107
dla pielęgniarek i nauczycieli. Podczas zajęć przekazano wiedzę z
zakresu : sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV na świecie, w
Europie i Polsce, dróg przenoszenia wirusa, procedur testowania
w kiernku HIV, etycznych i prawnych aspektów AIDS oraz
postępowania poekspozycyjnego.

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Uczestnicy paneli szkoleniowych
zdobyli lub uzupełnili swoją
wiedzę m.in. na temat:
właściwych postaw wobec osób
żyjących z HIV/AIDS, nawyków
pracy zapewniających
bezpieczeństwo w sytuacjach
ekstremalnych, postępowania
poekspozycyjnego itp.

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00

536

Organizacja konferencji informacyjno szkoleniowej dla przedstawicieli
administracji rządowej i
samorządowej, organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów z terenu województwa
lubelskiego zajmujących się
problematyką HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia: 5/2
pracownicy oświaty: 5/1
służby mundurowe: 10/4
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/9
członkowie organizacji
pozarządowych: 10/7
Razem: 40/23

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Konferencja organizowana jest w
celu omówienia działań
podejmowanych przez
poszczególne podmioty, ich
spostrzeżeń, propozycji na kolejny
rok. Każdy z uczestniczących w
konferencji podmiotów
przedstawia krótką prezentację.

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
13000,00

537

Wsparcie działalności punktów
Zadanie realizowane przez 2 podmioty, pomiędzy które
konsultacyjno-diagnostycznych
podzielono środki finansowe przewidziane na realizację zadania .
prowadzących anonimowe i bezpłatne Stowarzyszenie AGAPE otrzymało kwotę 7500 zł.
testowanie w kierunku HIV, połączone
z poradnictwem przed i po teście.

ogół społeczeństwa: 200/250

Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 587
Liczba wykonanych testów: 550
Liczba klientów PKD: 590

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00

538

Wsparcie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone
z poradnictwem przed i po teście.

ogół społeczeństwa: 200/198

Liczba konsultacji: 198
Liczba PKD: 1
Liczba klientów PKD: 198

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00

Zadanie realizowane przez 2 podmioty, pomiędzy które
podzielono środki finansowe przewidziane na realizację zadania.
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w
Puławach otrzymała kwotę 7500 zł.

STRONA 172 z 212

Razem:

STRONA 173 z 212

40 000,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - lubuski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

uczniowie szkoły gimnazialnej: /167

Finansowanie
Pozostałe

539

Abstynencja seksualna
najskuteczniejszą formą profilaktyki
HIV/AIDS - program profilaktyki
metodami aktywnymi dla młodzieży
gimnazjalnej

Prowadzono zajęcia profilaktyczne w formie warsztatów dla
uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych.

540

Bezpieczni od HIV/AIDS

Przygotowanie oraz dystrybucja broszury informacyjnej o
ogół społeczeństwa
tematyce HIV/AIDS. Łącznie wydano 3500 egzemplarzy broszury.

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
8984,90
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 8000,00
Organizacja pozarządowa:
202,00

541

Nie daj szansy AIDS - szkolenia
warsztatowe dla osób zawodowo
narażonych na kontakt z materiałem
potencjalnie zakaźnym

W szkoleniach udział wzięli słuchacze Medycznego Studium
Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/46

Planowana kwota: 2410,00
Wydatkowana kwota:
2410,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 2000,00
Organizacja pozarządowa:
110,00

542

Profilaktyka HIV/AIDS wśród
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
miasta Gorzowa Wlkp. - VII edycja
programu edukacyjnego

Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z trzech szkół
ponadgimnazjalnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/324

Planowana kwota: 5018,00
Wydatkowana kwota:
4984,71
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 4600,00
Organizacja pozarządowa:
218,00

543

Szkolenie nauczycieli, pedagogów i
pielęgniarek szkolnych województwa
lubuskiego z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS

Przeprowadzono 5-godzinne szkolenie, w którym udział wzięło 9
osób.

pracownicy oświaty: /9

Planowana kwota: 1450,00
Wydatkowana kwota:
1450,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 1200,00
Organizacja pozarządowa:
250,00
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Planowana kwota: 2750,00
Wydatkowana kwota:
2750,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 2000,00
Organizacja pozarządowa:
200,00

544

Cykliczna konferencja popularno naukowa pod hasłem "HIV nie
wybiera - Ty możesz" wraz z
kampanią medialną w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS

Udzielano wywiadów radiowych i telewizyjnych, zorganizowano
konferencję popularno - naukową.

studenci: /200
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/42
Razem: /242

Planowana kwota: 1970,00
Wydatkowana kwota:
1976,36
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 800,00
Organizacja pozarządowa:
106,00

545

Akcja edukacyjno - profilaktyczna:
Miłość, młodość, odpowiedzialność w
czasie Przystanku Woodstock 2011

W trakcie akcji wyspecjalizowana kadra edukatorów i doradców
oraz wolontariusze pełnili dyżury, przeprowadzali rozmowy oraz
udzielali instruktażu poprawnego stosowania prezerwatywy.
Udzielono 250 porad indywidualnych, ok. 1200 pokazów
włąsciwego stosowania prezerwatywy. W Przystanku Woodstock
udział wzięło ok. 700 tys. osób.

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
studenci

Planowana kwota: 5320,00
Wydatkowana kwota:
5360,29
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 2400,00
Organizacja pozarządowa:
560,00
Razem:
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27 916,26

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - łódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

546

Zadanie własne

Zorganizowanie i przeprowadzenie
warsztatów z zakresu wiedzy na
temat HIV/AIDS w ramach realizacji
Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Celem zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów
z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w ramach realizacji
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV. W 2011 r. z warsztatów skorzystali studenci,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pracownicy socjalni, kadra
pedagogiczna szkół podstawowych i placówek przedszkolnych
oraz Ochotniczych Hufców Pracy z terenu województwa
łódzkiego.

pracownicy oświaty: 100/76
pracownicy socjalni: 95/87
studenci: 336/274
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1200/1093
Razem: 1731/1530
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Finansowanie
Pozostałe

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Zadanie
zostało zrealizowane zgodnie z
zawartymi umowami.
Przeprowadzone zostały
profesjonalne warsztaty z zakresu
wiedzy nt. HIV/AIDS dla
wybranych grup społecznych.

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
60000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 4550,00
Organizacja pozarządowa:
869,00

Razem:

60 000,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - małopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

547

Udział w konferencjach/spotkaniach
dotyczących tematyki HIV/AIDS.

Udział w spotkaniu realizatorów Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
zorganizowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS agenda
Ministra Zdrowia.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

Wskaźnik dodatkowy 1: Udział
przedstawiciela Wydziału Polityki
Społecznej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w 1
spotkaniu.

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
150,00

548

Włączenie się w ogólnopolskie
kampanie organizowane przez
Krajowe Centrum ds.AIDS.

Włączono się w obchody Ogólnopolskiej Kampanii "Zrób test na
HIV", która jest wzmocnieniem kampanii "Wiedza ratuje życie"
poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej w
zakładce Zdrowie/Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS. Ponadto z okazji Światowego Dnia AIDS
rozłożono ulotki tematyczne w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie oraz w Delegaturach w Tarnowie i
Nowym Sączu celem ich pobrania przez pracowników urzędu, jak
i petentów. Zachęcano również jednostki samorządu
terytorialnego do organizowania obchodów Światowego Dnia
AIDS.

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zamieszczenie na stronie
internetowej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie w zakładce
Zdrowie/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS informacji na
temat Kampanii.
Wskaźnik dodatkowy 2: Wysłanie
198 e-maili do jednostek
samorządu terytorialnego.

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

549

Dystrybucja materiałów informacyjno - Przekazanie materiałów edukacyjno-informacyjno-reklamowych
edukacyjnych wydawanych przez
do: Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krajowe Centrum ds. AIDS
Krakowie, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w
Krakowie, NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
MONAR w Nowym Sączu, Tarnowskiemu Towarzystwu
Zapobiegania Patologiom Społecznym, Stowarzyszeniu Centrum
Profilaktyki i Edukacji "Parasol" w Krakowie oraz pracownikom
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
pracownicy służby zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1: Materiały
Planowana kwota: 100,00
edukacyjno-informacyjno-reklamo Wydatkowana kwota: 16,00
we przekazano 5 podmiotom i 180
pracownikom Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Wskaźnik dodatkowy 2: Ogółem
przekazano 1000 szt. materiałów
(tj. 450 szt. ulotek, 400 szt.
prezerwatyw, 50 szt. toreb
bawełnianych, 100 szt. kalendarzy
na rok 2012) i 1 pakiet
informacyjny dla dziennikarzy.

550

Promowanie Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego
poprzez informację na stronie
internetowej.

Zamieszczenie na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu
ogół społeczeństwa
Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Zdrowie/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS informacji na
temat Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w kraju
wykonujących anonimowe i bezpłatne testy HIV.
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Wskaźnik dodatkowy 1:
Odnotowano 520 wejść na stronę
internetową Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie w zakładce
Zdrowie/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

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

551

Utworzenie bazy danych dotyczących
zakładów opieki zdrowotnej
świadczących usługi w zakresie
leczenia ARV.

Zamieszczenie na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu
ogół społeczeństwa
Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Zdrowie/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS bazy danych
dotyczącej zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w
zakresie leczenia ARV.

Wskaźnik dodatkowy 1:
Odnotowano 520 wejść na stronie
internetowej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie w zakładce
Zdrowie/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

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

552

Opracowanie materiału na stronę
internetową dla osób poszukujących
informacji i pomocy w zakresie
HIV/AIDS

Zamieszczenie na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu
ogół społeczeństwa
Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Zdrowie/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS materiału dla
osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie HIV/AIDS.

Wskaźnik dodatkowy 1:
Odnotowano 520 odwiedzin na
stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w
zakładce Zdrowie/ Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

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

Razem:
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166,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - mazowiecki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

553

Włączenie się do Ogólnopolskiej
Kampanii organizowanej przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

Umieszczenie na stronie internetowej www.mazowieckie.pl
materiałów dot. kampanii propagującej testowanie "Zrób test na
HIV" w ramach kampanii "Wiedza ratuje życie"

ogół społeczeństwa

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

554

Nawiązanie współpracy z
organizacjami pozarządowymi
zrzeszającymi i działającymi na rzecz
osób żyjących z HIV/AIDS w celu
podejmowania wspólnych działań
edukacyjno-informacyjnych.

Zorganizowanie 2 stoisk informacyjnych na imprezach
ogół społeczeństwa
plenerowych: "Na Wolę po Zdrowie" i "Zdrowe Mazowsze" przy
współpracy z Fundacją Edukacji Społecznej i Ogólnopolską Siecią
Osób Żyjących z HIV/AIDS "Sieć Plus", Stowarzyszeniem
"Lambda " Warszawa, Zjednoczeniem na rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", Grupą Edukatorów Seksualnych
Ponton

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

555

Powołanie Zespołu ds. Realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim

ogół społeczeństwa

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

556

Przekazanie Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w
Warszawie 5244 sztuk materiałów
informacyjno-edukacyjnych

ogół społeczeństwa

557

Aktualizacja istniejącej bazy danych
oddziałów szpitalnych i
ambulatoryjnych dla osób żyjących z
HIV i AIDS na Mazowszu

ogół społeczeństwa
osoby żyjące z HIV/AIDS

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

558

Umieszczenie bieżących informacji na
stronie internetowej dotyczących
miejsc i placówek gdzie można
uzyskać pomoc prawną i
psychologiczną w zakresie
problematyki HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa
osoby żyjące z HIV/AIDS

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

Wskaźnik dodatkowy 1: 5244
ulotki

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

0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - opolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

559

sfinasowanie szkolenia dla więźniów

w ramach współpracy ze służbami mundurowymi z budżetu
Wojewody opolskiego sfinansowano szkolenie dla więźniów w
zakładzie Karnym w Opolu

osoby pozbawione wolności: 25/22

560

dofinansowanie cyklu szkoleń
młodzieży

Dofinansowanie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu wiedzy o
HIV/AIDS skierowanej do wybranych grup docelowych: dla
młodzieży ponadgimnazjalnej (1002), wychowanków
Ochotniczego Hufca Pracy ( 21), pedagogów szkolnych i
pracowników socjalnych (23) organizowanych przez Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne w Kluczborku, Namysłowie, Opolu,
Prudnik, Brzegu, Oleśnie, Strzelcach Opolskich i Głubczycach

pracownicy socjalni
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 15/13
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1200/1002
Razem: 1215/1015

561

zakup flagi - znaku jedności z chorymi
na AIDS i ustawienie jej w holu
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiwgo w
Opolu z okazji Swiatowego Dnia AIDS

Zlecono uszycie flagi symbolu jedności z chorymi na AIDS i
ustawiono ja w holu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiwgo w Opolu
z okazji Swiatowego Dnia AIDS. Opolski Urząd Wojewódzki
odwiedzają interesanci z także pracownicy samorządowi. Celem
tej akcji było było również zasygnalizowanie wszystkim, którzy
przychodzą do urzędu jakistoty ważności problemu jakim jest
zachorawalność na AIDS.

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

562

Zakup 75 sztuk zniczy

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Nysie zakupiono 75 sztuk zniczy w ramach realizacji obchodów
Światowego Dnia AIDS. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie z
tej okazji zorganizował happening połączony z konkursem wiedzy,
w ramach którego oprócz edukacji uczniów i konkursu wiedzy,
młodzież - uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, pedagog szkolny,
opiekun Koła PCK, pielęgniarka szkolna przed rozpoczęciem
konkursu uczcili chwilą ciszy i zapalili znicze ustawione w
kształcie czerwonej wstążeczki

ogół społeczeństwa: 40/35
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
60/51
Razem: 100/86

563

druk ulotek propagujących działalność
Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Opolu

Wydrukowano w zakładzie poligrafii Opolskiego Urzędu
ogół społeczeństwa
Wojewódzkiego ulotki w ilości 500 sztuk informujące o działalności
punktu prowadzącego anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV w Opolu
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 500,00
Planowana kwota: 8500,00
Wydatkowana kwota:
8500,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Wojewoda: 8500,00
Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 100,00

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: 75 sztuk zniczy

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: wydrukowano 500
sztuk ulotek

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 48,75
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 0,00

564

zakup nagród dla laureatów
powiatowych konkursów wiedzy o
HIV/AIDS

W budżecie Wojewody Opolskiego na 2011 rok zabezpieczono
uczniowie szkoły gimnazialnej
kwotę 13 500 zł na zapobieganie i zwalczanie AIDS. Po
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
rozeznaniu potrzeb i otrzymaniu wniosków o dofinansowaniu
różnych działań prowadzonych przez Państwowych powiatowych
Inspektorów sanitarnych Wojewoda Opolski przyznał kwotę
4400,00zł na nagrody dla laureatów powiatowych konkursów
wiedzy o HIV/AIDS. Zakupiono sprzęt elektroniczny i przydzielono
następującym Powiatowym Stacjom
Sanitarno-Epidemiologicznych: w Opolu, Olesnie, Brzegu,
Strzelcach Opolskich, Głubczycach, Kedzierzynie-Koźlu,
Namysłowie i Kluczborku.

Planowana kwota: 4400,00
Wydatkowana kwota:
4350,72
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Wojewoda: 4350,00

Razem:
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13 499,47

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - podkarpacki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

565

Współpraca z instytucjami i służbami
zajmującymi się m.in. problematyką
HIV/AIDS w celu podejmowania
różnego rodzaju działań w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS.

566

Dstrybucja materiałów
informacyjnych

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach działań na rzecz podniesienia poziomu wiedzy w
zakresie swoich praw i obowiązków wśród osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

Finansowanie
Pozostałe

służby ratunkowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
studenci
inne
pracownicy oświaty
służby mundurowe

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

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
inne

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - podlaski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

567

Udział w pracach Podlaskiego
Współpraca z członkami Zespołu, z jednostkami samorządu
Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji terytoraialnego, rzadową administracją zespoloną i organizacjami
Krajowego Programu Zwalczania
pozarządowymi
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
185/
Razem: 185/

568

Wojewódzka Olimpiad Wiedzy o
HIV/AIDS

pracownicy oświaty
uczniowie szkoły gimnazialnej: /1123
Razem: /1123

569

Aktualizacja strony internetowej PUW Umieszczanie informacji edukacyjno- informacyjnych
o charakterze
edukacyjno-informacyjnym w zakresie
HIV/AIDS

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
inne

570

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno - edukacyjnych przy
współpracy z KC ds. AIDS

dystrybucja ulotek, kalendarzy związanych z kampaniami "Wróć
bez HIV", "Zrób test na HIV"

pracownicy oświaty
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

571

Przekazywanie drogą elektroniczną
informacji dotyczacych problematyki
HIV/AIDS otrzymywanych z KC. ds.
AIDS

Przekazywanie Jednostkom Samorządu Terytorialnego informacji
dotyczących problematyki HIV/AIDS otrzymywanych z KC. ds.
AIDS

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

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

572

"MAT- wygrywa Milość, Akceptacja,
Tolerancja

Konkurs na wykonanie piosenki kierowany do mlodzieży
ponadgimnazjalnej

inne: 600/535
pracownicy oświaty
Razem: 600/535

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

Olimpiada skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych
województwa podlaskiego miała charakter etapowy (szkolny,
powiatowy, wojewódzki)

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

Ocena efektywności
podejmowanych działań: w
Olimpiadzie w województwie
podlaskim wzieło udział 1123
uczniów szkół gimnazjalnych

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

Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: 9875646

Razem:

STRONA 190 z 212

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

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

0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

573

Działania edukacyjno- profilaktyczne
ukierunkowane na temat zagrożeń
związanych z HIV /Aids,pogadanki
szkolne ,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1556/1556

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

574

Edukacja profilaktyczna,Powiatowy
Konkurs małych Form Teatralnych
dot. zagrożeń HIV/AIDS,Powiatowa
Olimpiada Wiedzy n a temat
uzależnień i zagrożenia
HIV/Aids,warsztaty dla młodzieży ,

ogół społeczeństwa: 500/500
pracownicy oświaty: 44/44
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
2497/2345
Razem: 3041/2889

Planowana kwota: 8600,00
Wydatkowana kwota:
6450,00

575

Emisja filmów tematycznych ,
organizacja powiatowego konkursu
wiedzy o HIV/Aids,szkolenia dla
pedagogów i psychologów z
jednostek
organizacyjnych,dystrybucja
materiałów edukacyjnych

pracownicy oświaty: 20/20
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
2128/1484
Razem: 2148/1504

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
16692,00

576

Konkurs wiedzy

uczniowie szkoły gimnazialnej: 55/35

Planowana kwota: 170,00
Wydatkowana kwota:
120,00

577

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS

578

Konkurs wiedzy o HIV/Aids dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnej

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
100/133

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00

579

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1900,00

580

Opracowanie tematyki ,godz
wychowawczych z uwzględnieniem
tematyki HIV/Aids,pogadanki na
temat chorób przenoszonych płciowo,
plakaty , ulotki informacyjne,spotkania
z przedstawicielami Centrum
Uzależnień , szkolny konkurs wiedzy
o HIV /Aids, ankiety wiedzy o
HIV/Aids

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/3656

Planowana kwota: 1250,00
Wydatkowana kwota:
1350,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1050,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

581

Organizacja Konferencji 1-Grudnia
-Światowy Dzień Walki z AIDS ,,,
EURO - Wróć Zdrowy "

ogół społeczeństwa: 200/200

Planowana kwota: 3150,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

582

Organizacja Powiatowej Olimpiady
Wiedzy na temat HIV/AIDS pod
hasłem '' Nie daj szansy AIDS młodzi
bez HIV"

uczniowie szkoły gimnazialnej: 33/33

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1795,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

583

Pogadanki z uczniami na temat
HIV/AIDS w ramach godzin
wychowawczych, konkurs na
wykonanie ulotki związaną z
profilaktyką ,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

584

Program profilaktyczny ,, 15 minut
życia ..."projekcja filmu ,,Życie bez
ryzyka Aids",pogadanki tematyczne o
chorobach przenoszonych drogą
płciową , realizacja programu ,, Bez
ryzyka", gazetki szkolne ,ulotki ,
konkurs na tema wiedzy HIV/Aids

ogół społeczeństwa: 295/295
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/200
Razem: 495/495

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00

585

Promocja wdrażania programów
profilaktycznych wśród młodzieży, ,,
Edukacja na rzecz przeciwdziałania
HIV/Aids, organizowanie kampanii do
wybranych grup społecznych

ogół społeczeństwa: 269/269

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

586

Przeprowadzenie konkursów ,
spotkania młodzieży z osobami
pracującymi z osobami chorymi na
aids, warsztaty profilaktyczne

ogół społeczeństwa: 430/260

Planowana kwota:
26310,00
Wydatkowana kwota:
23310,00

587

Realizacja programu profilaktycznego
,, W zdrowym ciele zdrowy duch"

uczniowie szkoły gimnazialnej: 19/15

Planowana kwota: 7200,00
Wydatkowana kwota:
7200,00

588

Realizacja zadań tematycznych na
temat HIV/AIDS w ramach lekcji
szkolnych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
uczniowie szkoły gimnazialnej

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

589

Szkolenie dla pedagogów z palcówek
nauczania i wychowania

pracownicy oświaty: 28/35

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00
Organizacja pozarządowa:
0,00
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590

Warsztatowe zajęcia edukacyjne dla
młodzieży,szkolenia dla szkól
ponadgimnazjalnych,organizacja i
realizacja kampanii informatyczno
edukacyjnej dot.HIV/AIDS ,,
Bezpieczne Gruchanie

uczniowie szkoły gimnazialnej:
3100/3317

591

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
szkół ponad gimnazjalnych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/588

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

592

Włączenie do podstaw programowej
treści dotyczących problematyki HIV
/Aids , działania o charakterze
edukacyjno-profilaktycznych ,
organizacja szkolnego konkursu
wiedzy o HIV/Aids,przeprowadzenie
ankiet na temat wiedzy o HIV/Aids

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1345/1235

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

593

Wspieranie dostępności do informacji
i poradnictwa ,wspieranie programów
profilaktycznych dla grup ryzyka, obóz
edukacyjny

ogół społeczeństwa: 135/125

594

Wykłady warsztaty , dla młodzieży ,
ulotki

inne: 154/145

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

595

Wykonanie gazetki szkolnej , konkurs
wiedzy o HIV/Aids , pogadanki o
tolerancji wobec osób zakażonych
wirusem HIV w ramach godzin
lekcyjnych

uczniowie szkoły gimnazialnej:
2000/1734

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

596

Zajęcia edukacyjne ,warsztaty ,,
Uczeń Płomieniem - Dorośli
Pochodnią",warsztaty ,,
Uzależnieniom mówimy NIE", Każdy
inny -wszyscy równi", kolportaż
materiałów edukacyjnych , projekt
,,Pozytyw -Nie"

ogół społeczeństwa: 1889/1889

597

Zorganizowanie konkursu wiedzy o
HIV/Aids , przeprowadzenie ankiety
na temat wiedzy o HIV/Aids ,
kampania profilaktyczna dla
młodzieży, prowadzenie zajęć w
szkole zgodnych z programem
profilaktyki opracowanym dla szkól

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1280
Razem: /1280
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Planowana kwota:
38887,00
Wydatkowana kwota:
36835,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1970,00
Organizacja pozarządowa:
0,00

Planowana kwota: 4400,00
Wydatkowana kwota:
4343,60

Planowana kwota:
21323,00
Wydatkowana kwota:
21323,00

Planowana kwota: 1480,00
Wydatkowana kwota:
1480,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

598

edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami HIV/Aids ,inicjowanie i
koordowanie działań z zakresu
profilaktyki HIV/Aids ,dystrybucja
materiałów informacyjno edukacyjnych,organizacja obchodów
Światowego dnia walki z Aids
.Przegląd Form Scenicznych o
tematyce HIV/Aids dla szkól
ponadgimnazjalnych, pogadanki
tematyczne,przeprowadzenie ankiet ,
konkursów wiedzy o Aids

inne: /6594

599

konkurs ,, Nie daj szansy Aids "
pogadanki dla uczniów szkól
podstawowych,projekcja filmu ,,Żyj
bez ryzyka Aids",

uczniowie szkoły podstawowej:
865/835

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

600

pogadanki, wyjazd do ośrodka
Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni
,,Plus Eko ", działania w ramach pracy
Ośrodka Pomocy Społecznej

ogół społeczeństwa: 10/12
uczniowie szkoły gimnazialnej:
227/197
Razem: 237/209

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

601

przeprowadzenie w klasach
pogadanek, edukacja młodzieży w
zakresie chorób przenoszonych drogą
płciową ze szczególnym
uwzględnieniem HIV,quizy wiedzy o
HIV/Aids

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
4514/4400

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

602

szkolenia ,pogadanki edukacyjne,
międzyszkolny konkurs wiedzy o
HIV/AIDS ,dystrybucja materiałów
edukacyjnych,

ogół społeczeństwa: 1200/1000
uczniowie szkoły gimnazialnej:
1055/920
Razem: 2255/1920

603

szkolenia, pogadanki ,konkursy

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty

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

604

Obchody Światowego Dnia AIDS,
konkursy wiedzy o HIV/Aids ulotki
informacyjne, powiatowa olimpiada
wiedzy o HIV/Aids

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1450/1450

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

605

Organizowanie kampanii medialnych
do określonych grup społecznych

ogół społeczeństwa: 1000/900

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

606

Szkolenie nauczycieli

pracownicy oświaty: 15/16

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

607

wymiana igieł i strzykawek

ogół społeczeństwa

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

Dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych
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Planowana kwota: 1200,00
Wydatkowana kwota:
1200,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 200,00

Planowana kwota: 3883,50
Wydatkowana kwota:
3883,50

608

Program ,, HIV,AIDS -STOP "

inne: 35/20

609

Realizacja programu ,, streetworking"
, ,, partyworking"( Sopockie kluby
nocne )

ogół społeczeństwa: 1000/1081

610

Przedstawienie informacji o
organizacjach , placówkach , kontakt
z powyższymi placówkami
zajmującymi się problematyką
HIV/Aids , strona www , ulotki ogółu
dostępne dla ogółu społeczeństwa,

ogół społeczeństwa: 500/500

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

611

Rozpowszechnianie materiałów
informatyczno edukacyjnych w
ramach programów partyworking,
streetworking strona internetowa
www.mlodysopot.pl

ogół społeczeństwa: 10000/15000

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

612

Kontynuacja działalności istniejącego
systemu informacyjnego

ogół społeczeństwa: 10/10

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

613

Anonimowe i bezpłatne testowanie
krwi w kierunku nosicielstwa HIV

614

Organizacja turnusu rehabilitacyjnoterapeutycznego dla osób
seropozytywnych i ich bliskich

pary o różnym statusie serologicznym:
20/21

615

Podnoszenie poziomu akceptacji
wśród młodzieży , projekcja filmów o
tematyce Aids /Hiv - ,,Filadelfia",
,,Anioły w Ameryce" , solidarność z
osobami żyjącymi z HIV/Aids ,,
Czerwona wstążeczka "

ogół społeczeństwa

Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa
HIV

ogół społeczeństwa: 300/354
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Planowana kwota: 1400,00
Wydatkowana kwota:
1400,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 700,00
Planowana kwota:
104000,00
Wydatkowana kwota:
104000,00

Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
18000,00
Planowana kwota: 5250,00
Wydatkowana kwota:
5200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 6634,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

616

Edycja Małych Form
Teatralnych,współdziałanie i pomoc
w przestrzeganiu praw dziecka,
pacjenta na rzecz osób żyjących z
HIV/Aids i ich rodzin, Czerwona
Kokardka, wspieranie działań
realizowanych przez organizacje
pozarządowe oparte na wolontariacie
niosących pomoc dla osób żyjących z
HIV i ich bliskich

ogół społeczeństwa
osoby żyjące z HIV/AIDS

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

Razem:
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274 882,10

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - śląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

617

Konferencja nt. "Choroby
przenoszone drogą wakacyjną"

618

Konferencja nt. "HIV/AIDS - więcej
wiesz, mniej ryzykujesz"

619

Konferencja nt. "Medyczne i
psychospołeczne aspekty HIV/AIDS"

620

Konferencja nt. "Pierwsza wizyta u ...
ginekologa"

621

Warsztaty edukacyjne nt. "HIV/AIDS jest problem czy go nie ma ?"

622

623

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Konferencja poświęcona zachowaniom ryzykownym oraz
zagrożeniem chorób przenoszonych drogą płciową, w tym. m.in.
zakażeniem HIV. Konferencja wpisuje się w cykl seminariów,
konferencji poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku,
unikania zagrożeń i promowania bezpiecznych zachowań
związanych z letnim wypoczynkiem. Konferencja
współorganizowana wraz z Regionalnym Ośrodkiem
Metodyczno-Edukacyjnym METIS

Finansowanie
Pozostałe

pracownicy oświaty: 80/96

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1385,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 1385,00

pracownicy służby zdrowia: 30/16
pracownicy oświaty: 20/29
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 30/11
studenci
Razem: 80/56

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2559,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 2559,00

pracownicy socjalni: 40/42

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
994,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 994,00

pracownicy oświaty: 80/82

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
148,22
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 148,00

Warsztaty edukacyjne poszerzone o praktyczne wskazówki,
posiadające bardziej czynną formę niż konferencja. prowadzone
przez przeszkolonych edukatorów HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia: /8
pracownicy oświaty: /20
Razem: /28

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
710,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 710,00

Warsztaty edukacyjne nt. "HIV/AIDS jest problem czy go nie ma?"

Warsztaty edukacyjne poszerzone o praktyczne wskazówki,
posiadające bardziej czynną formę niż konferencja. prowadzone
przez przeszkolonych edukatorów HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia: 25/25

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
695,50
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 695,00

Warsztaty edukacyjne nt. "HIV/AIDS jest problem czy go nie ma?"

Warsztaty edukacyjne poszerzone o praktyczne wskazówki,
posiadające bardziej czynną formę niż konferencja. prowadzone
przez przeszkolonych edukatorów HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia: /16
pracownicy oświaty: /18
Razem: /34

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
734,00

Konferencja skierowana do pracowników socjalnych.
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624

Warsztaty edukacyjne nt. "HIV/AIDS jest problem czy go nie ma?"

Warsztaty edukacyjne poszerzone o praktyczne wskazówki,
posiadające bardziej czynną formę niż konferencja. prowadzone
przez przeszkolonych edukatorów HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia: 15/28
pracownicy oświaty: 10/9
Razem: 25/37

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
986,52
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 986,00

625

Opracowywanie gromadzonych
danych dotyczących sytuacji
epidemiologicznej HIV/AIDS w
Polsce, z uwzględnieniem
województwa śląskiego.

626

Prowadzenie działu HIV/AIDS w
ramach strony internetowej Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki
Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach strona zawiera podstawowe
informacje z zakresu aspektów
prawnych, epidemiologicznych,
wiedzy merytorycznej, informacji
prasowych z zakresu HIV/AIDS.
Ponadto mozliwości leczenia,
wykonywania testów, adresy instytucji
działających w zakresie profilaktyki i
leczenia HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa
osoby żyjące z HIV/AIDS

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

627

Dystrybucja materiałów
informacyjno-szkoleniowych
adresowanych do różnych grup
docelowych.

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
pracownicy socjalni
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

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

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

Razem:
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8 212,24

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - świętokrzyski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

628

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Wspieranie organizacji
Prezentacja organizacji pozarządowych działających na rzecz
pozarządowych działąjących na rzecz profilaktyki HIV/AIDS w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki,
osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin rekomendowanie podmiotów ubiegających się o środki finansowe
i bliskich poprzez współpracę w
ramach Zespołu ds. Rodziny i
Uzależnień

członkowie organizacji
pozarządowych
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: udzielenie
4 rekomendacji
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
rekomendowanych organizacji - 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - warmińsko-mazurski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

629

Kontynuacja działań o charakterze
edukacyjnym i profilaktycznym ze
szczególnym uwzględnieniem
młodzieży szkół ponadgminazjalnych,
studentów, kobiet w ciąży

630

Zamieszczanie informacji dotyczących
tematyki HIV/AIDS oraz istotnych
działań w tym obszarze na stronie
internetowej W-M CZP
Zorganizowanie posiedzenia
"Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV"

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w zakresie
HIV/AIDS podczas trwania Juwenaliów studenckich - Kortowiada
2011. W ramach akcji na terenie miasteczka studenckiego w
najcześciej uczęszczanych miejscach umieszczone były banery,
plakaty i rozdawane ulotki z kampanii KC ds. AIDS, "Czy jesteś
zakaźony HIV? Zrób test", a takze ulotki i broszury "Otwórz oczy.
Kochaj bez ryzyka" . Ponadto rozdawano gadżety: koszulki i torby
z nadrukiem. Wyemitowane były spoty radiowe i przeprowadzone
konkursy oraz wywiady w Radio UWM FM .

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
studenci
ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
4316,53

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 75,18

631

Obchody Światowego Dnia AIDS i
Światowego Dnia Pamięci Zmarłych
na AIDS - nawiązanie współpracy z
mediami lokalnymi

W ramach obchodów Swiatowego Dnia AIDS przez 2 tyg. na
przełomie listopada/grudnia 2011 w telewizji regionalnej był
wyemitowany spot KC ds. AIDS. Ponadto 1 grudnia we
wszystkich mediach lokalnych były zamieszczane wywiady i
informacje oraz rozdawane były koszulki, ulotki i kalendarze (3
rozgłośnie radiowe, telewizja, prasa). Rozesłano do prasy symbol
Czerwonej Kokardki. Nawiązano współpracę z Akademickim
Centrum Informacji na terenie Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z Olsztyńska Szkołą
Wyższą im. J. Rusieckiego. Uczelnie rozwiesiły plakaty,
dystrybuowały materiały i gadżety przekazane przez W-MCZP, tj.
oszulki, torby, ulotki, broszury, kalendarze oraz informacje
dotyczące HIV/AIDS. Rozesłano informacje na skrzynki e-mail.
Ponadto wydrukowaneo ze środków własnych plakaty "Czy jesteś
zakażony HIV. Zrób test." i przekazano do wszystkich powiatów w
województwie z prośbą o ich umieszczenie w widocznych
miejscach oraz przekazanie do gmin, szkół, zakładów opieki
zdrowotnej itp. W-MCZP w Olsztynie rozesłało pisma dotyczące
problematyki HIV/AIDS i przeprowadzono rozmowy w tym
zakresie z przedstawicielami powiatów.
Ulotki i koszulki przekazano również do WSSE w Olsztynie celem
przekazania studentom.
Ulotki skierowane do kobiet w ciąży przekazano Konsultantowi
Wojewódzkiemu w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i
ginekologicznego w celu rozdawania przez położne POZ
kobietom, swoim pacjentkom, itd.
W budynku Urzędu Wojewódzkiego rozwieszone były plakaty i
wyłożone ulotki w zakresie HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa
studenci
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

sponsorzy i partnerzy: Uczelnie
wyższe, WSSE w Olsztynie,
jednostki samorządu
terytorialnego
działania wspomagające
kampanię: wywiady, informacje w
mediach
elementy kampanii (gadżety):
ulotki, broszury, kalendarze,
plakaty, koszulki (100) i torby
bawełniane (100) z nadrukiem,
prezerwatywy,
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotki
2000 szt., broszury 500 szt.
Wskaźnik dodatkowy 2: plakaty
1500 szt.

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4904,71

632

Pozyskanie i dystrybucja
różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych m.in. z
Krajowego Centrum ds AIDS

Pozyskiwano materiały z KC ds. AIDS oraz drukowano ze
środków własnych

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
studenci

Wskaźnik dodatkowy 1: 8000
ulotek, 600 zakładek do książki
Wskaźnik dodatkowy 2: 1500
plakatów

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
3434,80

633

Przekazanie Komendzie
Wojewódzkiej Policji materiałów
edukacyjno-informacyjnych w celu
dystrybucji wśród młodzieży w ramach
akcji Bezpieczne Wakacje

Przekazanie materiałów edukacyjnych Komendzie Wojewódzkiej
Policji w celu dystrybucji wśród młodzieży uczącej się podczas
prowadzonych spotkań i pogadanek w ramach akcji "Bezpieczne
Wakacje"

uczniowie szkoły gimnazialnej

Wskaźnik dodatkowy 1: 1800
ulotek
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

634

Działania o charakterze edukacyjnym
mające na celu podniesienie poziomu
wiedzy społeczeństwa i akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS

Udzielanie wywiadów na ten temat w mediach oraz podczas
Juwenaliów Studenckich - Kortowiada 2011. Informowanie
podmiotów leczniczych o konieczności przestrzegania praw
pacjenta - w tym osób zakażonych HIV.
Poruszenie zagadnień dotyczących HIV/AIDS oraz przekazanie
materiałów informacyjnych na spotkaniu z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego i MZ w sprawie NPZ oraz na
konferencji dla pielęgniarek szkolnych organizowananej wspólnie
z OIPiP.
Uczestnictwo pracowników W-MCZP w konferencji :człowiek
żyjacy z HIV w rodzinie i społeczeństwie".

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
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Liczba programów i inicjatyw: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotki 600
szt,

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
458,00

Razem:

13 189,22

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

635

W ramach realizacji Światowego Dnia
Walki z AIDS w województwie
wielkopolskim, Wojewoda objął
patronatem konkurs dla
gimnazjalistów dotyczący profilaktyki
HIV/AIDS.

Dofinansowanie finału wojewódzkiego konkursu dla
gimnazjalistów wielkopolskich. Konkurs pod patronatem
Wojewody Wielkopolskiego, organizowany przez WSSE w
Poznaniu przy współdzialaniu innych instytucji.

pracownicy oświaty
ogół społeczeństwa
uczniowie szkoły gimnazialnej

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Duże
zainteresowanie szkół
gimnazjalnych tematyką konkursu
plastycznego,dotyczącego
proflilaktyki HIV/AIDS

636

Funkcjonowanie PKD w Poznaniu.

Sfinansowanie anonimowych i bezpłatnych badań testowych w
kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym w Poznaniu

ogół społeczeństwa

Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 11
Liczba wykonanych testów: 894
Odsetek zakażonych: 19
Liczba klientów PKD: 905

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
13000,00

637

Przeprowadzenie konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych w celu
wykonania zadania pt. ""Poprawa
jakości życia i funkcjonowania osób
zakażonych HIV/chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich, poprzez zapewnienie
im pomocy psychologicznej".

Udzielenie wsparcia psychologiczno - terapeutycznego dla osób
zakażonych HIV/ chorych na AIDS, w celu poprawy jakości ich
życia oraz przeprowadzenie działań profilaktycznych w tym
promocję projektu (ulotki, plakaty).

kobiety żyjące z HIV
pary o różnym statusie serologicznym
osoby żyjące z HIV/AIDS
inne

Pozytywne zmiany w środowisku
osób najbliższych na podstawie
ankiety ewaluacyjnej: Wsparciem
objęto 19 osób (17 żyjących z
chorobą i 2 bliskich), z których u
13 osób zastosowano interwencję
terapeutyczną w ciągu 1-2 godz.
Pozostałe 6 osób uczestniczyło w
terapii w wymiarze od 3-13 godz.
spotkań.

Planowana kwota:
11000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00

638

Zorganizowanie szkolenia warsztatów w zakresie zdrowia
psychicznego i HIV.

Warsztaty były przeznaczone dla osób pracujących z młodzieżą
oraz zainteresowanych tematyka szkoleń.

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
członkowie organizacji
pozarządowych
inne

Efektywność realizowanych
programów na podstawie analizy
danych ewaluacyjnych: Wysoka
frekwencja uczestników, oraz
zapytania o kolejne edycje.
Wskaźnik dodatkowy 1: Szkolenia
zakończone certyfikatem.

Planowana kwota: 8800,00
Wydatkowana kwota:
8800,00

Razem:

37 480,00
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Planowana kwota: 8180,00
Wydatkowana kwota:
8180,00

Data wygenerowania: 2012-09-19

Urząd Wojewódzki - zachodniopomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2011

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

639

Warsztaty na temat HIV/AIDS

Zadanie adresowane było do młodzieży ponadgimnazjalnej z
województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu
prowadzone bęły warsztaty na temat HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpiecznego seksu.
Warsztaty miały służyć podniesieniu poziomu świadomości
dotyczącej zagrożeń, jakie mogą za sobą nieść przygodne
kontakty seksualne oraz przekazywaniu informacji o rodzaju i
sposobach stosowania środków minimalizujących ryzyko
zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/391

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
odbiorców, liczba spotkań z
młodzieżą, ilość rozdanych
pakietów edukacyjnych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 600,00
Wojewoda: 8500,00
Organizacja pozarządowa:
1100,00

640

Warsztaty szkoleniowe
"POROZMIAWIAJMY O AIDS"

Celem programu była profilaktyka HIV/AIDS prowadzona poprzez
szkolenia , kierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Ponadto szkoleniami zostali objęci również
studenci pracujący w projekcie na zasadzie wolontariatu oraz
pedagodzy, psycholodzy szkolni oraz pracownicy poradni
pedagogiczno - psychologicznych. Proponowane szkolenia
obejmują elementarną wiedzę z zakresu HIV/AIDS oraz wykłady
o metodach antykoncepcji z podaniem najbardziej skutecznej w
walce z HIV wraz z pokazem i instruktarzem. Szkolenia prowadzą
wykwalifikowani edukatorzy. Podsumowaniem warsztatów był
przegląd sztuk teatralnych pod hasłem "Porozmawiajmy o AIDS".

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/367
pracownicy oświaty: /10
studenci: /178
inne: /29
uczniowie szkoły gimnazialnej: /269
Razem: /853

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
odbiorców

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
11230,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1000,00
Wojewoda: 11230,00
Organizacja pozarządowa:
1700,00

641

edukacja społeczna
Bezpieczna jazda. profilaktyka na 4
kołach

Projekt był oryginalnym i innowacyjnym sposobem edukacji
społecznej o istniejącym ryzyku zakażenia wirusem HIV oraz
złamania stereotypów o osobach żyjących z HIV. W ramach
zadania autobus ze specjalistami zatrzymywał się w małych
miejscowościach jednego z wybranych do projektu powiatów. W
czasie postoju autobusu można było uzyskać poradę od
specjalisty, informacje o punktach anonimowego testowania,
pobrać stosowne ulotki i materiały edukacyjne a także wziąć
udział w konkursach.

ogół społeczeństwa: 10000/1130

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
odbiorców, liczba rozdanych
materiałów edukacyjnych

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
12300,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 800,00
Wojewoda: 12300,00
Organizacja pozarządowa:
700,00
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642

Konferencja prasowa poświęcona
multimedialnej kampanii społecznej
ZRÓB TEST NA HIV

Celem kampanii jest promowanie testowania w kierunku HIV w
Punktach Konsultacyjno - Diagnostycznych Poradnictwa
HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia: /29
pracownicy oświaty: /1
pracownicy massmediów: /5
członkowie organizacji
pozarządowych: /2
służby mundurowe: /3
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /5
Razem: /45

sponsorzy i partnerzy: WSSE w
Szczecinie
Efektywność kampanii: zasięg
wojewódzki, nagłośnienie
kampanii w mediach
działania wspomagające
kampanię: konferencja prasowa
elementy kampanii (gadżety):
wykorzystano produkty KC ds.
AIDS: spot telewizyjny, plakaty,
ulotki informacyjene,
prezerwatywy, torby

643

Świadoma w pracy - dbam o zdrowie

Program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS i
chorobach przenoszonych drogą płciową w środowisku kobiet
szczególnie zagrożonych zakażeniem tj. kobiet prostytuujących
się. Przekazywanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o
instytucjonalnych formach pomocy. Zadanie zwiększy ilość
pracowników seks biznesu stale korzystających z prezerwatyw i
lubrukantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia:
HIV, HCV, HBV i STI.

osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: /112

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: 12 wyjazdów działania środowiskowe

644

wsparcie punktów anonimowego
testowania w kierunku HIV - badania
kobiet w ciąży
Test w kierunku HIV - bezpieczna
przyszłość Twojego dziecka

Zadanie obejmowało anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań
wykrywających zakażenia HIV wśród kobiet w ciąży oraz
planujących ciąże, a także mężczyzn potencjalnych ojców. Uczy
odpowiedzialności za dziecko w kontekście podejmowanych
decyzji, w tym ryzykownych zachowań związanych z możliwością
zakażenia HIV. Dodatkowo poprzez dystrybucję ulotek dociera do
dużej części społeczeństwa celem propagowania anonimowego i
bezpłatnego testowania a-HIV. Zadanie realizowane we
współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim od wielu lat.

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
300/276
inne: /66
Razem: 300/342

Tytuł wydawnictwa: Ulotki
informacyjne i reklama Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego
Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
wykonanych testów - 342

645

Zwalcznie AIDS i przeciwdziałanie
zakażeniem HIV na terenie
województwa zachodniopomorskiego

Punktu informacyjny w Świnoujściu udziela rzetelnej wiedzy na
ogół społeczeństwa: /97
temat możliwej pomocy w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem
HIV lub zachorowania na AIDS. Na terenie miasta Świnoujście i
okolic nie funkcjonuje żaden punkt informacyjny HIV/AIDS.
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Ocena jakości usług w PIK na
podstawie ankiet: brak danych
Liczba PIK, w tym nowych PIK: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1432,20
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 1432,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10480,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3065,00
Wojewoda: 10480,00
Organizacja pozarządowa:
500,00
Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
9170,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2000,00
Wojewoda: 9170,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5200,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 5200,00
Organizacja pozarządowa:
1170,00

646

wsparcie osób seropozytywnych
Nic o nas bez nas

Program adresowany do osób seropozytywnych i ich rodzin z
województwa zachodniopomorskiego. Ma na celu integrację osób
seropozytywnych, wsparcie psychiczne dla zakażonych i
wolontariuszy, którzy wspierają osoby zakażone i chore. Uczenie
korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z
trudnościami życiowymi i radościami, ze szczególnym
uwzględnieniem osób nowo zakażonych. Wzmacnianie motywacji
ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego, motywacji do
powrotu do aktywności zawodowej i społecznej. Program
realizowany przez certyfikowanych edukatorów. Program
współfinansowany przez firmę farmaceutyczną. Stanowi
kontynuację inicjatywy od 5 lat.

osoby żyjące z HIV/AIDS: 100/133
kobiety żyjące z HIV: 70/
osoby niepełnoletnie żyjące z
HIV/AIDS: 20/
Razem: 190/133

647

WOLONTARIAT - Pakiet szkoleniowy
dla wolontariuszy pracujących w
obszarze HIV/AIDS

Projekt zakładal przeprowadzenie cyklu profesjonalnych szkoleń osoby żyjące z HIV/AIDS: /100
dla wolontariuszy, którzy będą pracować z osobami zakażonymi
inne: /12
HIV i chorymi na AIDS. Zwiększenie społecznego zaangażowania Razem: /112
obywateli, poprzez umożliwienie zainteresowanym osobom
uczestnictwa w pakietach szkoleniowych dla osób pracujących lub
planujących pracować w ramach wolontariatu dla osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS. Zwiększenie liczby
wolontariuszy pomagających mieszkańcom środowisk lokalnych
potrzebujących wsparcia. Dla ludzi młodych pozyskanych do
wolontariatu praca z osobami seropozytywnymi może wpłynąć
znacząco na postawy, dokonywanie wyborów życiowych, zmiany
zachowań seksualnych, kształtowanie i utrwalenie pozytywnych
zachowań społecznych, postaw pełnych tolerancji i akceptacji.
Dodatkowo może pomóc młodym ludziom w dokonywaniu
słusznych wyborów, aby uchronić się przed zakażeniem, chorobą,
odrzuceniem, marginalizacją społeczną.

Pozytywne zmiany w środowisku
osób najbliższych na podstawie
ankiety ewaluacyjnej: tak
Liczba programów w tym nowych:
1

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
14380,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 10429,00
Wojewoda: 14380,00
Organizacja pozarządowa:
2200,00

Efektywność realizowanych
programów na podstawie analizy
danych ewaluacyjnych: liczba
odbiorców, liczba rozdanych
ulotek informacyjnych
Liczba udzielonych dotacji: 1
Kwota dotacji: 8740

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8740,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3500,00
Wojewoda: 8740,00
Organizacja pozarządowa:
520,00

Razem:
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