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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

1

Organizacja szkoleń dla pracowników
medycznych i niemedycznych w
zakresie podstawowej wiedzy na
temat HIV i AIDS, poradnictwa przed i
po wykonaniu testu w kierunku HIV

Bloki tematyczne: epidemiologia, polityka państwa w zakresie
pracownicy służby zdrowia: 180/366
walki z epidemią HIV/AIDS, współpraca międzynarodowa, aspekty pracownicy oświaty: 240/36
medyczne, profilaktyka i punkty diagnostyczne, aspekty
Razem: 420/402
psychospołeczne, seksuologia, zagadnienia etyczno-prawne
narkotyki, spotkanie z osobą żyjącą z HIV

Planowana kwota:
154711,20
Wydatkowana kwota:
154440,00

2

Szkolenie dla doradców Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych.

Szkolenie miało na celu przygotowanie kadry edukatorów do
pracy w zakresie profilaktyki epidemii HIV/AIDS. Zostało ono
zakończone egzaminem i dyplomem studiów podyplomowych
oraz certyfikatem edukatora

inne: 20/20

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
25000,00

3

Aktualizacja i ponowne zgranie
emisyjne spotu zachęcajacego do
testowania wraz ze zmianą planszy z
Telefonem Zaufania.

Kampania "Wiedza ratuje życie. Nie daj szansy AIDS"
wykorzystuje spot, który promuje testowanie w kierunku HIV zwłaszcza w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na
terenie całego kraju, w których można bezpłatnie i anonimowo
wykonać test w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 2909,70
Wydatkowana kwota:
2909,70

4

Kampania "Wiedza ratuje życie. Zrób
test na HIV. Nie daj szansy AIDS".

Zakup kasety z plakatem kampanii.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 1183,40
Wydatkowana kwota:
1183,40

5

Opracowanie projektu graficznego do Tegoroczna kampania "Wiedza ratuje życie. Nie daj szansy
ogólnopolskiej kampanii społecznej do AIDS", został zrealizowana w dwóch etapach. I etap ogółu społeczeństwa w zakresie
opracowanie projektu, II etap - realizacja kampanii.
HIV/AIDS z wykorzystaniem
materiałów typu ATL i BTL.

ogół społeczeństwa

6

Opracowanie projektu kampanii na
rok 2011 do ogólnopolskiej kampanii
społecznej do ogółu społeczeństwa w
zakresie HIV/AIDS z wykorzystaniem
materiałów typu ATL i BTL.

ogół społeczeństwa

W ramach tegorocznego budżetu zakupiono 2 projekty kampanii
społecznej. Pierwszy projekt "Wiedza ratuje życie. Nie daj szansy
AIDS" został wykorzystany w kampanii w 2010 r., wg drugiego
projektu zostanie zrealizowana kampania zaplanowana na rok
2011.
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działania wspomagające
kampanię: spot radiowy, banner
internetowy, reklama prasowa,
bilboard,teczka tekturowa i płyta
CD (elementy pakietu dla
dziennikarzy)
elementy kampanii (gadżety):
pakiet edukacyjny z
prezerwatywą, kalendarz
jednodzielny na 2011 rok,
kalendarz książkowy na 2011 rok
, koszulka bawełniana typu
T-shirt, torba bawełniana

Planowana kwota:
18300,00
Wydatkowana kwota:
18300,00

Planowana kwota:
32940,00
Wydatkowana kwota:
32940,00

7

Opracowanie, organizacja i
przeprowadzenie ogólnopolskiej
kampanii społecznych w zakresie
HIV/AIDS z wykorzystaniem
materiałów typu ATL i BTL, w tym
badanie efektywności multimedialnej
kampanii w zakresie HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
119624,74
Wydatkowana kwota:
119624,74

8

Funkcjonowanie Krajowego Centrum
ds. AIDS

9

W ramach realizacji Krajowego
Programu zrealizowano umowy oraz
uhonorowano nagrodami Ministra
Zdrowia osoby zaangażowane w
działania na rzecz walki z HIV/AIDS

10

Działania środowiskowe metodą
partyworkingu w regionie aglomeracji
śląskiej

Odbiorcami programu były młode osoby w wieku prokreacyjnym.
Zadanie zostało zrealizowane w 24 klubach i pubach aglomeracji
śląskiej: w Katowicach, Chorzowie, Bytomiu, Tychach i Rudzie
Śląskiej.

ogół społeczeństwa: 200/888
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
75/
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 50/
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 50/
pracownicy służby zdrowia: 20/
pracownicy oświaty: 2/
pracownicy socjalni: 2/
pracownicy massmediów: 4/
studenci: 75/
Razem: 478/888

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: 129 godzin pracy
partyworkerów w 24 klubach i
pubach aglomeracji śląskiej
(Katowice, Chorzów, Tychy,
Bytom, Ruda Śląska)

11

Parasol uliczny

Prowadzone były działania edukacyjne w zakresie HIV/AIDS oraz
innych chorób przenoszonych drogą płciową, a także działania
informacyjne dotyczące dostępnych form pomocy oraz procedur
pomocowych. W trakcie dyżurów terenowych, między innymi
rozdystrybuowano szereg materiałów edukacyjnych,
informacyjnych i profilaktycznych.

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 20/
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług:
100/210
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 80/
studenci: 10/
inne: 7/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
10/
Razem: 227/210

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: 119 dyżurów
streetworkerskich

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2988579,42
inne
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
147000,00

Planowana kwota: 8800,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

Planowana kwota:
48780,00
Wydatkowana kwota:
11000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

12

Live, Love safer, Be! III

W ramach powyższego projektu partyworkerzy dotarli z rzetelną
informacją dotyczącą zagrożeń zakażenia HIV oraz promocją
bezpieczniejszych form aktywności seksualnej do grupy MSM i
WSW.

mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 15000/
inne: 4000/
Razem: 19000/

13

Opracowanie, organizacja i
przeprowadzenie ogólnopolskiej
kampanii społecznych do MSM w
zakresie HIV/AIDS z wykorzystaniem
materiałów typu ATL i BTL.

Ze względu na odnotowywany wzrost zakażeń w populacji
mężczyzn mających seks z mężczyznami (MSM), Krajowe
Centrum ds. AIDS zintensyfikowało działania profilaktyczne
skierowane do tego środowiska.

mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami

14

Warto wiedzieć więcej

Program dotyczył profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową (STI). Realizowany był poprzez
działania środowiskowe w klubach gejowskich w Szczecinie.

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 40/
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: 20/
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 120/330
studenci: 60/
inne: 15/
Razem: 255/330

15

2) Spot "Daj szansę swojemu dziecku. Zgranie spotu "Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy
Nie daj szansy AIDS"
AIDS" skierowanego do kobiet w ciąży lub planujących
macierzyństwo - przedłużenie praw na emisję spotu na ekranch
LCD w kinach do końca 2010 r.

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę

16

Druk plakatów w ramach kampanii
społecznej skierowanej do kobiet w
ciąży lub planujących macierzyństwo

Kontynuacja kampanii "Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj
szansy AIDS". Kampania została rozpoczęta w 2007 roku,
następnie została wznowiona. Głównym celem kampanii jest
zachęcenie kobiet planujących macierzyństwo i oczekujących
dziecka do rozważenia wykonanai testu w kierunku HIV.

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę

Wskaźnik dodatkowy 1: nakład 35 714 egz.

Planowana kwota: 4999,96
Wydatkowana kwota:
4999,96

17

Druk ulotek w ramach kampanii
społecznej skierowanej do kobiet w
ciąży lub planujących macierzyństwo.

Element kampanii "Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy
AIDS".

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę

Wskaźnik dodatkowy 1: nakład 400 000 egz.

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

18

Broszura do ogółu społeczeństwa: Co
musisz wiedzieć o HIV i AIDS, bez
względu na to gdzie mieszkasz czy
pracujesz

Tematem broszury są mity związane z zakażeniem. Przypomina
ona również, 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.

ogół społeczeństwa: /38000
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Wskaźnik dodatkowy 1:
Partyworkerzy działali w pięciu
najpopularniejszych klubach
gejowsko-lesbijskich na terenie
Warszawy.

Planowana kwota:
16353,00
Wydatkowana kwota:
4620,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00
Planowana kwota:
70000,00
Wydatkowana kwota:
70000,00

Liczba programów edukacyjnych:
8 dyżurów środowiskowych w
klubach gejowskich

Planowana kwota: 7084,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

Planowana kwota: 4477,40
Wydatkowana kwota:
4477,40

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
29640,00

19

Druk książeczki: ABC wiedzy o
Książeczka zawiera informacje o tym, że AIDS może dotknąć
HIV/AIDS autorstwa dr n. med. Doroty każdego, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i zawodu. Z
Rogowskiej-Szadkowskiej.
HIV można żyć, pracować, zakładać rodzinę, mieć dzieci.
Materiał zawarty w książeczce daje odpowiedź na pytanie jak się
przenosi wirus HIV, jak zapobiegać oraz zmniejszyć ryzyko
zakażenia.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: nakład 20 000 egz.

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
19998,24

20

Druk ulotek w formie zakładki do
książki z informacjami o HIV/AIDS.

Ulotka - zakładka do książki zawiera podstawowe informacje, w
jaki sposób można uniknąć zakażenia HIV.

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Wskaźnik dodatkowy 1: dodano
adres strony internetowej
Krajowego Centrum ds AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: nakład 500 000 egz.
Wskaźnik dodatkowy 2: dodano nr
Telefonu Zaufania HIV/AIDS

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

21

Druk ulotki dla młodzieży - Druga
strona wakacji.

Zawarte w ulotce pytania skierowane są do młodych ludzi, którzy studenci
zwłaszcza w okresie wakacji narażeni są na zawieranie
uczniowie szkoły gimnazialnej
nieprzemyślanych znajomości i zachowania sprzyjające zakażeniu uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
wirusem HIV. Pytania dotyczą życia seksualnego i narkotyków.

Wskaźnik dodatkowy 1: nakład 17 8571 egz.

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
25000,00

22

Książka pt." Zakażenia HIV
poradnictwo około testowe" pod
redakcją Jacka Gąsiorowskiego,
Brygidy Knysz i Łukasza Łapińskiego

Informacje i wskazówki w niej zawarte pozwolą poznać zasady
poradnictwa około testowego.

inne: /604

Planowana kwota:
23400,00
Wydatkowana kwota:
23871,00

23

Publikacja miesięcznika Remedium

Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród specjalistów
pracujących z dziećmi i młodzieżą, zajmujących się działaniami
profilaktycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i
interwencyjnymi.
Celem publikacji w miesięczniku jest zwiększenie kompetencji w
zakresie prowadzonych programów profilaktycznych dotyczących
przeciwdziałania narastającej patologii społecznej i ryzykownych
zachowań wśród dzieci i młodzieży.

pracownicy oświaty: 4000/4000

Planowana kwota:
15385,00
Wydatkowana kwota:
15385,00

24

Wydanie zaktualizowanej wersji
poradnika dla pielęgniarek i położnych
"Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia
HIV w praktyce pielęgniarskiej"

W profilaktyce HIV i AIDS pielęgniarki i położne odgrywają
ogromną rolę. Ta publikacja służy poszerzeniu warsztatu
zawodowego pielęgniarek i położnych, uzupełnia wiedzę, ułatwia
codzienną pracę.

pracownicy służby zdrowia:
1500/1500

Planowana kwota:
39900,00
Wydatkowana kwota:
39900,00
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25

H-Cube

HBV-HCV-HIV: Trzy poważne zagrożenia dla młodych
Europejczyków. Diagnoza sytuacji oraz stawienie czoła tym
wyzwaniom w krajach UE
Cele ogólne Projektu:
1.Zapobieganie nowym zakażeniom HBV, HCV i HIV, szczególnie
wśród młodych ludzi pomiędzy 15. a 24. rokiem życia.
2.Identyfikacja i rozpowszechnianie najlepszych praktyk i narzędzi
edukacyjnych
w ramach programów szkoleniowych i kampanii profilaktycznych
dotyczących HBV, HCV i HIV, których celem jest pomoc
wszystkim zainteresowanym partnerom w UE, zwłaszcza
partnerom projektu z Włoch, Rumunii, Grecji, Słowenii, Polski,
Czech, Bułgarii, Węgier, Cypru, Malty i Litwy.
3.Organizowanie szkoleń dla pracowników służby zdrowia,
obejmujących zagadnienia dotyczące leczenia oraz wsparcia dla
rodziców, służących pogłębianiu wiedzy i świadomości tak, by byli
oni w stanie przekazać rzeczowe informacje swoim dzieciom.
4.Organizowanie kampanii profilaktycznych w miejscach
uczęszczanych przez młodzież.
5.Dystrybucja materiałów prewencyjnych wśród profesjonalistów,
którzy w swojej pracy zawodowej świadczą usługi na rzecz
młodzieży w warunkach potencjalnego narażenia na ryzyko
zakażenia infekcjami krwiopochodnymi, jak np. dentyści,
tatuażyści, kosmetyczki, fryzjerzy.

pracownicy służby zdrowia
studenci
inne
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

26

Udział w pracach Rady Programowej
PCB UNAIDS

Podczas spotkań Rady Programowej UNAIDS PCB (Programme
Coordinating Board) Polska reprezentowana jest przez Krajowe
Centrum ds. AIDS. Zadaniem Rady Programowej UNAIDS w
walce z epidemią HIV/AIDS jest m.in.:
- koordynowanie tworzenia strategii walki z epidemią HIV/AIDS na
poziomie globalnym oraz wydawanie stosownych rekomendacji
pomocnych w tworzeniu programów w poszczególnych krajach,
- rzecznictwo w zakresie realizacji zobowiązań przyjętych na
forum międzynarodowym przez poszczególne kraje,
- koordynacja pracy agend kosponsorujących w ramach sieci ONZ
(WHO, UNODC, IOM, ILO, UNHCR i inne).
- ekspertyzy epidemiologiczne i problemowe w szeroko pojętym
kontekście walki z epidemią HIV/AIDS na świecie (m.in. w
zakresie szerokiej dostępności leczenia ARV, podatności na
zakażenie określonych populacji, najlepszych praktyk w zakresie
profilaktyki HIV i AIDS).

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych

Aktywność na forum
międzynarodowym - ranga i forma
kontaktów: udział przedstawiciela
KCAIDS w 3 spotkaniach

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

27

Wizyty studyjne zagranicznych gości

Spotkania i wizyty studyjne, które odbywają się w Krajowym
Centrum ds. AIDS stanowią stały i ważny element współpracy
międzynarodowej. Celem wizyt jest wymiana doświadczeń i
najlepszych praktyk z krajami sąsiadującymi z Polską, krajami
europejskimi, światowymi liderami w zakresie walki z epidemią
oraz krajami rozwijającymi się.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
inne

Aktywność na forum
międzynarodowym - ranga i forma
kontaktów: 3 wizyty studyjne
zagranicznych gości w KCAIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
53732,19

28

XVII Konferencja "Człowiek żyjący z
HIV w Rodzinie i Społeczeństwie"

We współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS, Polska Fundacja
Pomocy Res Humanae, w dniach 1-2 grudnia 2010 r. po raz
siedemnasty zorganizowała konferencję z okazji Światowego Dnia
AIDS. Jest to największe forum dyskusyjne o problemach walki z
epidemią HIV/AIDS w naszym kraju.

członkowie organizacji
pozarządowych
inne
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osób biorących udział w
konferencji - 391

29

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

30

2) Modernizacja platformy
edukacyjnej
http://www.hiv-aids.edu.pl/
skierowanej do lekarzy, pielęgniarek
i położnych oraz studentów
medycyny, zainteresowanych
problematyką HIV/AIDS, którzy chcą
poszerzyć swoją wiedzę

Rok 2008 był pierwszym rokiem funkcjonowania innowacyjnego
modelu szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie
HIV/AIDS. W związku z tym pojawiła się potrzeba modernizacji i
aktualizacji istniejącej platformy edukacyjnej. Portal edukacyjny
skierowany jest głównie do lekarzy ginekologów, lekarzy POZ,
pracowników ochrony zdrowia oraz studentów medycyny
zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej problematyki
HIV/AIDS. .

pracownicy służby zdrowia
studenci

31

3) Rozbudowa portalu internetowego
http://www.hiv-aids.edu.pl o zakładkę
skierowaną do pielęgniarek i
położnych

Kurs ma na celu wyjaśnienie podstawowych zagadnień z zakresu
problematyki HIV/AIDS, zasad postępowania z pacjentami
potencjalnie zakażonymi HIV oraz jak uniknąć ryzyka zakażenia
HIV w pracy pielęgniarskiej. W ramach kursu omówiono m.in. rolę
położnej, jak uniknąć ryzyka przeniesienia zakażenia HIV od
matki do dziecka oraz szczegółowe rekomendacje grupy
ekspertów powołanych przez PTG w zakresie zapobiegania
perinatalnej transmisji HIV.

pracownicy służby zdrowia

32

4) Poradnia internetowa ds HIV/AIDS

Klientami Internetowej Poradni są osoby mające potrzebę
uzyskania różnych informacji na temat ryzyka zakażenia HIV oraz
pomocy w szacowaniu ryzyka po uczestnictwie w różnych
zachowaniach seksualnych, jak również oczekujące
jednoznacznych odpowiedzi dotyczących HIV

ogół społeczeństwa: 1600/1903

Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: 23639
Wskaźnik dodatkowy 1: porady by
e-mail 1419
Wskaźnik dodatkowy 2: porady na
gg - 484

Planowana kwota:
34400,00
Wydatkowana kwota:
34400,00
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5) Telefon Zaufania AIDS

Program Telefon Zaufania AIDS jest profilaktycznym programem
ogólnopolskim, adresowanym do ogółu społeczeństwa. Program
telefonu zaufania jest ukierunkowany na populację generalną,
adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych
problematyką HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem osób
podejmujących zachowania ryzykowne, sprzyjające zakażeniu
wirusem oraz do osób żyjących z HIV i ich bliskich.

ogół społeczeństwa: /11388

Statystyki korzystania z telefonu
zaufania: 14.811 porad (więcej niż
rozmów 11.388) w czasie 1
rozmowy różne porady

Planowana kwota:
222320,00
Wydatkowana kwota:
122300,00

pracownicy służby zdrowia
studenci
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00

Planowana kwota:
11419,20
Wydatkowana kwota:
11419,20
Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: liczba zalogowanych
użytkowników - 439

Planowana kwota:
45344,00
Wydatkowana kwota:
45256,00

Planowana kwota:
14500,00
Wydatkowana kwota:
24156,00
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6) Świadczenie usług
Dzięki Elektornicznej 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"

Wskaźnik dodatkowy 1: 60
podmiotów korzystających
bezpośrednio z Elektronicznej
Bazy Monotoringowej
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Białymstoku.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 589/631

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
36000,00
Wydatkowana kwota:
37660,00
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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.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 1828/1522

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
81000,00
Wydatkowana kwota:
86052,00
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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.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 338/306

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
36050,00
Wydatkowana kwota:
22000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 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 Ełku.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestwym.

ogół społeczeństwa: 100/153

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
27620,00
Wydatkowana kwota:
22000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 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 Gdańsku.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 1817/1253

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
70000,00
Wydatkowana kwota:
73140,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Gorzowie Wielkopolskim.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 361/421

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
20460,00
Wydatkowana kwota:
20684,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
0,00
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Planowana kwota: 9369,60
Wydatkowana kwota:
9369,60
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Jeleniej Górze - promocja

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 692/794

Liczba PKD: 1

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 Kielcach.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 523/703

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
48180,00
Wydatkowana kwota:
39950,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
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 Koszalinie

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 311/337

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
18997,00
Wydatkowana kwota:
18997,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Krakowie.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 891/403

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
66900,00
Wydatkowana kwota:
28337,90
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Organizacja pozarządowa:
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 Lublinie.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 669/603

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
42542,00
Wydatkowana kwota:
28110,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 0,00
Urząd Marszałkowski: 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 Łodzi.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 645/395

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
26000,00
Wydatkowana kwota:
26140,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Olsztynie.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 1011/712

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
31985,00
Wydatkowana kwota:
33229,77
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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.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 384/490

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
22000,00
Wydatkowana kwota:
23630,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Poznaniu.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 1560/1542

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
80000,00
Wydatkowana kwota:
72360,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
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 Rzeszowie.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 473/627

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
17500,00
Wydatkowana kwota:
19871,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Słupsku.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 201/623

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
45600,00
Wydatkowana kwota:
14500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00

52

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

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 1264/1219

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
67000,00
Wydatkowana kwota:
68964,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Toruniu.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 233/574

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
35500,00
Wydatkowana kwota:
26800,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski: 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 Wałbrzychu - promocja

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 255/219

Liczba PKD: 1

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 Warszawie (Chmielna 4).

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 4018/4580

Liczba PKD: 3

Planowana kwota:
266000,00
Wydatkowana kwota:
199399,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 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 Warszawie (Nowogrodzka
82).

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 3309/3458

Liczba PKD: 3

Planowana kwota:
172360,00
Wydatkowana kwota:
189474,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 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 Warszawie (Żelazna 79) promocja

Wykonawanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 833/634

Liczba PKD: 3

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 Zgorzelcu - promocja

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 105/103

Liczba PKD: 1

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 Zielonej Górze.

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: 477/327

Liczba PKD: 1

Planowana kwota:
23400,00
Wydatkowana kwota:
23250,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 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 we Wrocławiu (Podwale 7).

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: /2378

Liczba PKD: 2

Planowana kwota:
45950,00
Wydatkowana kwota:
56550,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
(PKD) prowadzący anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu (Podwale 74).

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów wykrywających
zakażenie HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym.

ogół społeczeństwa: /1189

Liczba PKD: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
61257,00
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Spotkanie osób pracujących w
Punktach
Konsultacyjno-Diagnostycznych

Spotkanie służyło podniesieniu wiedzy merytorycznej oraz dało
możliwość pracy superwizyjnej doradcom.

inne: 33/27
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Planowana kwota:
22457,00
Wydatkowana kwota:
22457,00
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zakup testów przesiewowych

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
osoby pozbawione wolności

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
340620,13
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Podsumowanie i analiza ankiet z lat
Wykonanie analiz statystycznych za 2008 i 2009 rok oraz
2008-2009, wypełnianych przez
opracowanie danych z ankiet.
pacjentów i doradców w pkd
wykonujących anonimowo i bezpłatnie
testy w kierunku HIV.
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Grupa wsparcia dla nowozakażonych
oraz par +/- .

W ramach programu prowadzono dwie grupy wsparcia dla osób
nowo zakażonych oraz dla par plus/minus. Tematyka poruszana
na spotkaniach dotyczyła medycznych, społecznych,
psychologicznych aspektów życia z HIV oraz komunikacji w
parach +/-. Spotkania grup odbywały się dwa razy w miesiącu.
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Lepsza przyszłość - grupa wsparcia.

W trakcie programu przeprowadzono kilkadziesiąt rozmów
mężczyźni uprawiający seks z
dotyczących problematyki funkcjonowania w nowej rzeczywistości mężczyznami: 20/
osób zakażonych HIV i ich bliskich.
kobiety żyjące z HIV: 10/
osoby stosujące środki
psychoaktywne: 20/
osoby żyjące z HIV/AIDS: 50/
Razem: 100/
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Opieka psychologiczna i
psychiatryczna dla osób żyjacych z
HIV/AIDS i ich bliskich

Oferta pomocowa została skierowana do grupy osób, które
niedawno dowiedziały się o swoim zakażeniu. Pomoc
psychologiczna jest niezbędna dla osób z nowo wykrytym
zakażeniem i ich partnerów (adaptacja do nowej sytuacji,
ułatwienie prowadzenia terapii specjalistycznej, zmniejszenie
ryzyka powikłań związanych z samym zakażeniem HIV,
zmniejszenie ryzyka przeniesienia zakażenia na inne osoby).

osoby żyjące z HIV/AIDS: 750/71

Liczba programów w tym nowych:
1

Planowana kwota:
11505,00
Wydatkowana kwota:
9285,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
0,00
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Ośrodek wsparcia i informacji dla
osób żyjących z HIV/AIDS i ich
bliskich

Prowadzenie Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego, udzielanie
konsultacji specjalistycznych przez prawnika, specjalistę terapii
uzależnień, psychologa, pracownika socjalnego, lekarza,
konsultanta ds. HIV/AIDS. W Punkcie była możliwość udziału w
zajęciach psycho-edukacyjnych dla osób żyjących z HIV/AIDS
oraz dla bliskich.

kobiety żyjące z HIV: 40/40
osoby żyjące z HIV/AIDS: 120/120
inne: 40/40
Razem: 200/200

Liczba programów w tym nowych:
1

Planowana kwota:
30180,00
Wydatkowana kwota:
9830,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ankiet 2000

kobiety żyjące z HIV: 6/6
osoby żyjące z HIV/AIDS: 6/6
inne: 6/6
Razem: 18/18
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Liczba programów w tym nowych:
1

Planowana kwota:
25376,00
Wydatkowana kwota:
25376,00
Planowana kwota: 5432,00
Wydatkowana kwota:
4888,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Planowana kwota: 6158,00
Wydatkowana kwota:
4652,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
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XIV Ogólnopolskie Spotkanie Osób
Żyjących z HIV/AIDS

Od 1996 roku Ogólnopolskie Spotkania na trwałe wpisały się w
osoby żyjące z HIV/AIDS: 120/100
kalendarz corocznie organizowanych programów skierowanych do
osób żyjących z HIV/AIDS. Spotkania są okazją do wymiany
osobistych doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi
wynikami badań i doniesień.
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Ulotka dla kobiet HIV+ pragnących
mieć dziecko (tłumaczenie) z
wkładką o programie Być matką
realizowanym przez Ośrodek
Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni
PLUS EKO Szkoła Życia w Wandzinie

Broszura zawiera cenne informacje dla kobiet zakażonych HIV,
kobiety żyjące z HIV
ich najbliższych oraz innych osób zainteresowanych tym tematem.
Zadaniem broszurki, jest przekazanie kilku porad pomocnych dla
kobiet planujących macierzyństwo
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Wydanie informatora - Żyć z
wirusem....... poradnik dla osób
żyjących z HIV

Jest to kolejna edycja poradnika dla osób żyjących z HIV i chorych osoby żyjące z HIV/AIDS: /13071
na AIDS. Poradnik zawiera zbiór cennych wskazówek
dotyczących m.in. zachowań prozdrowotnych, opieki lekarskiej,
szczepień ochronnych, ciąży, podróżowania, seksu i odżywiania.
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Instalacja banneru z czerwoną
kokardką symbolu solidarności z
osobami żyjących z HIV i chorymi na
AIDS- na Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie w terminie od 26
listopada do 01 grudnia 2010

Coroczna akcja wywieszania czerwonej kokardki w celu
ogół społeczeństwa
zwrócenia uwagi na problem HIV/AIDS i zmiany nastawienia
Polaków do tej choroby. Jest to również wyraz solidarności miasta
Warszawy z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, akt
zbiorowej solidarności, okazanie poparcia, które są niezwykle
ważne dla osób żyjących z wirusem.
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Program leczenia
antyretrowirusowego (ARV)

Kontynuacja programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt:
"Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w
Polsce". Zakup leków antyretrowirusowych:
- leki ARV dla pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS,
- leki ARV do zabezpieczenia postępowania poekspozycyjnego na
HIV: pozazawodowego - wypadkowego,
- leki ARV na profilaktykę zakażeń wertykalnych.
Zakup testów diagnostycznych do monitorowania leczenia ARV:
wiremia HIV RNA, CD3/CD4/CD8, HLA B*57, testów do
oznaczania oporności na leki ARV, testów do potwierdzania
zakażenia HIV - western bloot, testów przesiewowych do
wykrywania zakażenia HIV u kobiet w ciąży (dla Instytutu Matki i
Dziecka w Warszawie) szczepionek do indywidualnego
kalendarza szczepień dla dzieci urodzonych przez matki
zakażone HIV.

osoby żyjące z HIV/AIDS: 4300/4897
osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące
środki psychoaktywne: 1500/1715
osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione
wolności: 200/209
kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym: 100/67
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV: 100/54
dzieci żyjące z HIV/AIDS: 150/130
osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)
: 500/247
Razem: 6850/7319
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Planowana kwota:
77025,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wskaźnik dodatkowy 1: nakład 12 000 egz.

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4920,00

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
19998,63
Planowana kwota: 9760,00
Wydatkowana kwota:
9760,00

Liczba placówek oferujących
leczenie ARV: 20
Liczba osób objętych leczeniem:
4897
Środki finansowe przeznaczone
na leczenie : 196150608,86

Planowana kwota:
230000000,00
Wydatkowana kwota:
196209607,63
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Program leczenia
antyretrowirusowego (ARV)

Diagnostyka specjalistyczna: CD4/CD8, wiremia HIV RNA, testy
na oporność i HLA B* 5701

osoby żyjące z HIV/AIDS: 4300/
osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące
środki psychoaktywne: 1500/
osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione
wolności: 200/
kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym: 100/
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV: 100/
dzieci żyjące z HIV/AIDS: 150/
Razem: 6350/

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

Razem:
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201 965 251,91

Data wygenerowania: 2011-12-12

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

75

Realizacja w 2010 roku Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii 2006-2010. Obszar
"Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie
szkód i reintegracja społeczna"
Kierunek 2 "Poprawa dostępności
świadczeń" Działanie 2.2. "Rozwój
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w
zakresie leczenia i rehabilitacji
uzależnienia od narkotyków lub
szkodliwego ich używania oraz
programów ograniczania szkód
zdrowotnych"

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: /5103

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja w 2010 roku Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii 2006-2010. Obszar 1
"Profilaktyka" Kierunek 1
"Zwiększenie zaangażowania
administracji rządowej w
przeciwdziałanie narkomanii oraz
wspieranie rozwoju lokalnej polityki
przeciwdziałania narkomanii"
Działanie 1.3. "Wspieranie inicjatyw w
zakresie profilaktyki drugorzędowej w
szczególności mających charakter
nowatorski, adresowanych do różnych
grup docelowych, przede wszystkim
do dzieci i młodzieży zagrożonej
narkomanią".

inne: /11113

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja w 2010 roku Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii 2006-2010. Obszar 2
"Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie
szkód zdrowotnych i reintegracja
społeczna" Kierunek 3 "Podnoszenie
kwalifikacji personelu prowadzącego
leczenie, rehabilitację i programy
ograniczania szkód" Działanie 3.3.
"Prowadzenie szkoleń w zakresie
ograniczania szkód zdrowotnych dla
realizatorów programów"

członkowie organizacji
pozarządowych: /19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja w 2010 roku Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii 2006-2010. Obszar 5
"Badania i monitoring" Kierunek 1
"Monitorowanie epidemiologiczne
problemu narkotyków i narkomanii w
Polsce na tle Europy" Działanie 1.1.
"Zbieranie i analiza danych
statystycznych dotyczących
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii"

członkowie organizacji
pozarządowych: /19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja w 2010 roku Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii 2006-2010. Obszar 5
"Badania i monitoring" Kierunek 2
"Monitorowanie reakcji społecznych
na problem narkotyków i narkomanii,
w tym monitorowanie i ewaluacja
KPPN" Działanie 2.1. "Analiza danych
statystycznych dotyczących reakcji na
problem narkotyków i narkomanii"

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

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

80

Koordynowanie działań
podejmowanych przez 16
Wojewódzkich Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych i 318
Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych

81

Koordynowanie działań
podejmowanych i realizowanych
przez 16 Wojewódzkich Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych i 318
Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

- Współpraca z Krajowym Centrum ds. AIDS
- Opracowanie zbiorcze informacji dot. zrealizowanych działań
nadesłanych z 16 Wojewódzkich Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych
- Przygotowanie informacji nt. obchodów Światowego Dnia HIV i
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Sanitarnego

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
studenci
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
członkowie organizacji
pozarządowych

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

82

Działania edukacyjne

83

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS

84

Narada

85

Narady

86

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

wykłady, dyskusje, maratony filmowe

Finansowanie
Pozostałe

studenci: 1750/
inne: 620/
uczniowie szkoły gimnazialnej: /200
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/350
Razem: 2370/550

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 14 zajęć
edukacyjnych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/50
studenci: 350/
Razem: 350/50

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 1 konkurs

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 100,00

narada dotycząca organizacji działań w ramach kampanii "Daj
szansę swojemu dziecku..."

pracownicy służby zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 1 naradę

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

Narady ze współrealizatorami dotyczące organizacji działań z
zakresu HIV/AIDS w 2010 roku

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /9

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeporowadzono 4 narady

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

Narady

pracownicy służby zdrowia: 6/
pracownicy oświaty: /1
służby mundurowe: /1
Razem: 6/2

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 2 narady

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Narady dotyczące pozyskania
partnerów oraz organizacji działań z z
akresu HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia: 2/
pracownicy oświaty: 4/4
służby mundurowe: /2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/1
Razem: 8/7

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zorganizowano 4 narady

Planowana kwota: 40,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

88

Narady dotyczące pozyskania
partnerów oraz organizacji konkursu
na tekst i wykonanie piosenki o
HIV/AIDS ph "MAT - wygrywa Miłość
Akceptacja Tolerancja"

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/8
członkowie organizacji
pozarządowych: 7/
Razem: 17/8

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 3 narady

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

89

Opracowanie i przesłanie do
podległych placówek wytycznych do
realizacji działań edukcyjnych z
zakresu HIV/AIDS

pracownicy oświaty: 18/18

Wskaźnik dodatkowy 1: Wytyczne
wystosowano do 18 placówek

Planowana kwota: 25,00
Wydatkowana kwota: 25,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 25,00

90

Opracowanie i przesłanie do
podległych placówek wytycznych na
temat realizacji działań edukacyjnych
z zakresu HIV/AIDS

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

Wskaźnik dodatkowy 1: Wytyczne
przekazano do 20 placówek

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

STRONA 21 z 222

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

91

Opracowanie i przesłanie wytycznych
do podległych placówek nt. realizacji
działań edukacyjnych z zakresu
HIV/AIDS

pracownicy oświaty: 70/70
studenci: 700/
pracownicy służby zdrowia: 30/30
uczniowie szkoły gimnazialnej: /200
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/500
Razem: 800/800

Wskaźnik dodatkowy 1: Wytyczne
przesłano do wszystkich
podległych placówek

92

Organizacja powiatowego konkursu
form teatralnych

pracownicy oświaty: 20/20
studenci: 100/
uczniowie szkoły gimnazialnej: /40
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/60
Razem: 120/120

Wskaźnik dodatkowy 1: W
konkurise wzięło udział 10 szkół
powiatu sokólskiego

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

93

Organizacja przesłuchań wstepnych
konkursu "MAT - wygrywa Miłość
Akceptacja Tolerancja"

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/64
pracownicy oświaty: 25/22
Razem: 25/86

Wskaźnik dodatkowy 1: Podczas
przesłuchań zaprezentowano 26
piosenek o HIV/AIDS

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

94

Organizacja szkoleń, warsztatów
edukacyjnych

pracownicy służby zdrowia: /3
pracownicy oświaty: /19
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /2
inne: /10
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/90
Razem: /124

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zorganizowano 3 szkolenia

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

95

Organizacja warsztatów wokalnych i
edukacyjnych uczestnikom konkursu
"MAT - wygrywa Miłość, Akceptacja
Tolerancja"

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /6
pracownicy oświaty: /2
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/36
Razem: /44

Wskaźnik dodatkowy 1:
Uczestnicy warsztatów otrzymali
materiały informacyjne o
HIV/AIDS

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

96

Poradnictwo metodyczne w zakresie
HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia: 10/7
pracownicy oświaty: 15/9
służby mundurowe: 2/
studenci: 3/
Razem: 30/16

97

Prezentacja piosenek o HIV/AIDS
podczas koncertu finałowego
konkursu "MAT -wygrywa Miłość
Akceptacja Tolerancja"

Koncert Finałowy konkursu odbył się 1 grudnia 2010r. w sali kina
Pokój w Białymstoku

pracownicy oświaty: 25/25
pracownicy massmediów: 5/2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 15/10
studenci: 300/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/300
Razem: 345/337
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Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 300,00

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

Wskaźnik dodatkowy 1:
zaprezentowano 12 piosenek o
HIV/AIDS

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
5000,00

98

Prowadzenie poradnictwa
metodycznego i merytorycznego

99

Przkazanie płyt CD z pisenkami
prezentowanymi podczas koncertu
"MAT - wygrywa Miłość Akceptacja
Tolerancja" do placówek biorących
udział w konkursi

100

pracownicy służby zdrowia: /1
pracownicy oświaty: /2
Razem: /3
Płyty przesłano placówkom i uczniom występującym w koncercie
finałowym konkursu

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

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/32

Wskaźnik dodatkowy 1: Wydano
150 szt płyt z piosenkami o
HIV/AIDS

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

Przygotowanie Informacji o
działaniach podejmowanych w
ramach konkursu "MAT - wygrywa
Miłość Akceptacja Tolerancja" do
loklanych środków masowego
przekazu oraz internetu

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: na stronie
internetowek WSSE w
Białymstoku zamieszczono 6
informacji o konkursie

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

101

Przygotowanie regulaminu oraz
pozyskanie szkól zainteresowanych
udziałem w konkursie "MAT wygrywa Miłośc Akceptacja
Tolerancja"

pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /4
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
Razem: /4

Wskaźnik dodatkowy 1:
Regulamin i zaproszenie do
udziału w konkursie wysłano do
133 szkól ponadgimnazjalnych
województwa podlaskiego

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

102

Szkolenia

służby mundurowe: /79
studenci: /46
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/34
Razem: /159

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zorganizowano 3 szkolenia

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

103

Szkolenie

pracownicy służby zdrowia: 12/
pracownicy oświaty: 10/
Razem: 22/

104

Szkolenie

pracownicy oświaty: /9

Wskaźnik dodatkowy 1:
przeszkolono 9 osób

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

105

Szkolenie

studenci: /10

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Wskaźnik dodatkowy 1: w
szkoleniu uczestniczyło 10 osób

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

106

Szkolenie

służby mundurowe: /26

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zorganizowano 1 szkolenie

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

107

Szkolenie

pracownicy oświaty: /4
służby mundurowe: /32
Razem: /36

Wskaźnik dodatkowy 1: W
szkoleniu uczestniczyło 36 osób

Szkolenia i warsztaty edukacyjne skierowane do różnych grup
społecznych

W szkoleniu uczestniczyli studenci kierunku Zdrowie Publiczne
(Uniwersytet w Białymstoku )
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Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

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

108

Udzielanie instruktażu

pracownicy służby zdrowia: /11
pracownicy oświaty: /5
Razem: /16

109

Umieszcznie na stronie internetowej
WSSE informacji o szkoleniach
pracowników służb interwencyjnych

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zamieszczono 1 informację

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

110

Uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu "MAT - wygrywa
Miłość Akceptacja Tolerancja"

pracownicy oświaty: /2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /11
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/7
Razem: /20

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przyznano 3 nagrody oraz 2
wyróżnienia

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

111

Warsztaty edukacyjne

pracownicy oświaty: /7

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeszkolono 7 nauczycieli
(biologii, przygotowania do życia
w rodzinie)

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

112

Wizytacje w placówkach oświaty

pracownicy służby zdrowia: /1
pracownicy oświaty: /15
Razem: /16

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 5 wizytacji

113

Zajęcia edukacyjne

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/900
studenci: 100/
uczniowie szkoły gimnazialnej: /470
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1000
Razem: 100/2370

114

Zamieszczenie na stronie internetowej
WSSE informacji na temat organizacji
konkursu "MAT - wygrywa..."

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zamieszczono 6 informacji

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

115

Akcja edukacyjna

studenci: /800

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku, Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku
elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

Zadanie ph "Bieg po zdrowie" realizowane było podczas
Juwenaliów
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 50,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
150,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 150,00

116

Akcje edukacyjne skierowane do
ogółu społeczeństwa

Festyn ph "Dzień Zdrowia i Urody Kobiety" , "Chodzę biegam więc
jestem" Jesteś świadkiem wypadku-zareaguj, pomóż, zadzwoń",
"Dni otwartych Państwowej Inspekcji Sanitarnej" Podczas akcji
przeprowadzano konkursy wiedzy o HIV/AIDS, prowadzono
poradnictwo oraz rozdawnictwa materiałow o-z na temat
HIV/AIDS, emisję spotów z zakresu HIV/AIDS

ogół społeczeństwa: /3000
uczniowie szkoły gimnazialnej: /200
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/300
Razem: /3500

sponsorzy i partnerzy: drobne
nagrody przekazane przez Urząd
Miejski w Białymstoku oraz
Białostockie Centrum Onkologii
elementy kampanii (gadżety):
materiały o-z przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

117

Akcje edukacyjne w ramach kampanii
"Wiedza ratuje zycie"

Przeprowadzono 3 akcje edukacyjne podczas których:
prowadzono poradnictwo w zakrsie HIV/AIDS, rozdawnictwo
materiałow o-z i gadżetów z logo kampanii, konkursy wiedzy o
HIV/AIDS, ankietyzację.

studenci: /550

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku, Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku
elementy kampanii (gadżety):
materiały o-z przekazne przez
Krajowe Centrum ds. AIDS, kubki
z logo kampanii, kalendarze,
notesy drobne nagrody

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

118

Dystrybucja i rozdawnictwo
materiałów oświatow-zdrowtnych

pracownicy służby zdrowia: 8/8
pracownicy oświaty: 8/4
studenci: 140/
inne: 4/4
Razem: 160/16

sponsorzy i partnerzy: pielęgniarki
środowiska szkolnego
działania wspomagające
kampanię: materiały przekazane
przez Krajowe Centrum ds. AIDS

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

119

Ekspozycja form wizualnych na
terenie PSSE

ogół społeczeństwa: 500/850

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

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

120

Ekspozycja plakatów przygotowanych Wyeksponowano plakaty przekazane przez Krajowe Centrum ds.
do kampanii w autobusach
AIDS "Daj szansę swojemu dziecku..."
kominukacji miejskiej, słupach
ogłoszenoiwych w Białymstoku,
szynobusach kursujących po
województwie podlaskim oraz w
siedzibie WSSE

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku
elementy kampanii (gadżety):
plakaty "Daj szansę swojewmu
dziecku..."

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

121

Emisja spotu edukacyjnego

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: Kino Iskra
w Augustowie
elementy kampanii (gadżety): spot
przekazany przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

122

Emisja spotu edukacyjnego w TV
Białystok

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: TV
Białystok
elementy kampanii (gadżety): spot
przekazany przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

emisja spotu przygotowanego do kampanii "Daj szansę swojemu
dziecku..." w kinie Iskra w Augustowie
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123

Koncert w ramach obchodów
Koncert Michała Jelonka - zadanie realizowane ws wspólpracy z
Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych organizatorami Juwenaliów. Po koncercie uczestniczy zapalili
na AIDS
znicze symbolizujące pamięć o zmarłych na AIDS

studenci: /500

elementy kampanii (gadżety):
znicze
sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku, Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku,
Orgnizatorzy Juwenaliów, PSSE
w Białymstoku

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

124

Konkurs

konkurs plastyczny na zakładkę

studenci: 200/
uczniowie szkoły gimnazialnej: /50
Razem: 200/50

sponsorzy i partnerzy: Starostwo
Powiatowe w Augustowie fundator nagród

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

125

Nagłaśniane problematyki HIV/AIDS
w Radio Akadera

Propagowanie treści dotyczących HIV/AIDS w Radio Akadera przekazywanie informacji nt kampanii Wiedza ratuje zycie oraz
Daj szansę swojemu dziecku..., emisja spotów edukacyjnych

ogół społeczeństwa: 10000/12500
pracownicy massmediów: 10/5
Razem: 10010/12505

sponsorzy i partnerzy: Radio
Akadera
elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

126

Narada

narada z właścicielem kina Iskra w Augustowie dotycząca
pracownicy służby zdrowia: 4/
możliwości emisji spotu przygotowanego do kampanii "Daj szansę pracownicy oświaty: 4/
swojemu dziecku..."
służby mundurowe: 1/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/
inne: /1
Razem: 11/1

sponsorzy i partnerzy: właściciel
kina Iskra w Augustowie

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

127

Narada

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Gminy w Kolnie

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

128

Narady

pracownicy oświaty: 5/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/
Razem: 10/

129

Narady dotyczące pozyskania
partnerów oraz realizacji działan w
ramach kampanii

pracownicy służby zdrowia: /3
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/30
studenci: /2
Razem: 10/35

elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS oraz
przygotowanie przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku i
Urząd Miejski w Białymstoku

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

130

Opracowanie i przekazanie do
informacje zamieszczone na Portal Kolno 24
lokalnej prasy i internetu informacji na
temat kampanii

ogół społeczeństwa
pracownicy massmediów

sponsorzy i partnerzy: Portal
Kolno 24
działania wspomagające
kampanię: materiały przekazane
przez Krajowe Centrum ds AIDS

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

131

Opracowanie i przekazanie do
lokalnych mediów oraz na stronę
internetową, informacji o celach,
założeniach kampanii

Przekazanie informacji o kampanii "Daj szansę swojemu
dziecku..." oraz "Wiedza ratuje zycie"

ogół społeczeństwa
pracownicy massmediów

sponsorzy i partnerzy: portal
www.augustów24.pl
elementy kampanii (gadżety):
informacje przezakazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

132

Opracowanie i przekazanie do
loklanej prasy informacji o celach,
założeniach kampanii

Publikacja aktykułu w prasie lokalnej "Echo Wysokiego"

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

sponsorzy i partnerzy: Miejski
Ośrodek Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem, Redakcja gazety
"Echo Wysokiego"
elementy kampanii (gadżety):
informacje przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

133

Opracowanie i przekazanie informacji
o celach, założeniach kampanii do
lakalnych mass mediów i internetu

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety):
materiały przkazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

134

Opracowanie i przesłanie do
loaklnych mass mediów informacji na
temat Światiwego Dnia Walki z AIDS

pracownicy massmediów

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

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

135

Opracowanie i przesłanie do
podległych placówek infor,acji o
celach, założeniach kampanii

pracownicy służby zdrowia: 20/20
studenci: 2500/
Razem: 2520/20

elementy kampanii (gadżety):
informacje przekazne przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

136

Opracowanie i przesłanie do
podległych placówek informacji o
celach, założeniach kampanii

ogół społeczeństwa: /5000
pracownicy służby zdrowia: 30/30
pracownicy oświaty: 31/31
pracownicy massmediów: 6/6
studenci: 3000/3000
Razem: 3067/8067

sponsorzy i partnerzy: ZPOZ w
Łomży, higienistki i pielęgniarki
szkolne, redaktorzy tygodnika
"Ekstra Narew", portalu
internetowego "Prosto z Łomży,
TV Skorpion w Łomży

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

137

Opracowanie i przesłanie do
podległych placówek informacji o
celach, założeniach kampanii
medialnej

pracownicy służby zdrowia: 4/4
pracownicy oświaty: 5/5
służby mundurowe: /1
Razem: 9/10

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

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

138

Opracowanie i umieszczenie w
lokalnej telewizji kablowej i na stronie
internetowej informacji o założeniach
kampanii

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS
sponsorzy i partnerzy: Starostwo
Powiatowe w Hajnówce, Urząd
Miejski w Hajnówce, SP ZOZ w
Hajnówce

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

139

Opracowanie i wysłanie do podległych
placówek informacji o celach,
założeniach kampanii (Daj szansę
swojemu dziecku..." )

pracownicy służby zdrowia: /17
pracownicy oświaty: 18/51
Razem: 18/68

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

informacje na temat kampanii "Daj szansę swojemu dziecku..."

Informacje dotyczące kampanii "Daj szansę swojemu dziecku..."
oraz Wiedza ratuje życie"
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Planowana kwota: 25,00
Wydatkowana kwota: 25,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 25,00

140

Opracownie i przekazanie do
lokalnych mediów informacji o celach,
założeniach i odbiorcach kampanii

ogół społeczeństwa: 3000/1500

sponsorzy i partnerzy: lokalne
mass media
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

141

Organizacja Światowego Dnia AIDS w
Radio Akadera (całodzienny motyw
przewodni, telefoniczny konkurs
wiedzy, )

ogół społeczeństwa: 10000/14100
pracownicy massmediów: 10/4
Razem: 10010/14104

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku, Radio
Akadera
elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 500,00

142

Piknik rodzinny "Chodzę biagam więc
jestem"

ogół społeczeństwa: /800

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku,
Białostockie Centrum Onkologii,
elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS,

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

143

Prelekcje w szkołach rodzenia

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /20
inne: /5
Razem: /25

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku, Szpital
wojewódzki w Łomży, Szkoła
Rodzenia w Łomży, Parafia pw.
Świętego Krzyża w Łomży
elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds.AIDS, kocyki

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

144

Prelekcje w szkołach rodzenia

Odbyło się 15 prelekcji połączonych z rozdawnictwem materiałow
o-z oraz kocyków

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/472

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku, Urzad
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku
elementy kampanii (gadżety):
materiały o-z przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS,
kocyki

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

145

Przekazanie do podległych placówek
informacji o kampanii, jej celach,
założeniach, odbiorcach

Przekazanie pism informacyjnych oraz materiałow edukacyjnych

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/5400
pracownicy służby zdrowia: 18/17
pracownicy oświaty: 40/
inne: /1
Razem: 58/5418

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

Piknik promujący zdrowy styl życia
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Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 50,00

146

Przekazanie informacji do prasy
lokalnej na temat celów i założeń
kampanii oraz innych zagadnień
dotyczących profilaktyki HIV/AIDS

ogół społeczeństwa: 2000/2000
pracownicy oświaty: 2/2
pracownicy massmediów: 2/2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /2
Razem: 2004/2006

sponsorzy i partnerzy: Starostwo
Powiatowe w Sokółce, Kurier
Poranny
elementy kampanii (gadżety):
Materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS
działania wspomagające
kampanię: W prasie ukazały sie 2
artykuły

147

Przekazanie informacji dotyczących
obchodów Światowego Dnia Walki z
AIDS do podległych placówek

pracownicy służby zdrowia: /22
pracownicy oświaty: /18
Razem: /40

elementy kampanii (gadżety):
informacje przekazywane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

148

Przekazanie informacji o celach,
założeniach kampanii do podległych
placówek, lokalnych mass mediów

pracownicy służby zdrowia: 23/23
pracownicy oświaty: 23/2
pracownicy massmediów: 3/3
Razem: 49/28

sponsorzy i partnerzy: lokalne
mass media
elementy kampanii (gadżety):
Informacje przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

Planowana kwota: 130,00
Wydatkowana kwota:
130,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 130,00

149

Przekazanie spotów oraz informacji o
celach, założeniach kampanii do
lokanych mediów

pracownicy massmediów: 4/4

sponsorzy i partnerzy: lokalne
mass media
elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

150

Przesłanie wytycznych dotycząceych
realizacji zadań z zakresu HIV/AIDS
do podległych placówek

pracownicy służby zdrowia: /14
pracownicy oświaty: /5
Razem: /19

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

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

151

Przygotowanie i przesłanie do
podległych placówek iych z PIS
nformacji o kampanii medialnej oraz
wytyczncyh do działan
profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia: 1/11
pracownicy oświaty: 26/13
pracownicy massmediów: 3/2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/
członkowie organizacji
pozarządowych: 3/
Razem: 36/26

152

Rozdawinictwo materiałów
oświatowo-zdrowtnych z zakresu
HIV/AIDS podczas organizowanych
imprez prozdrowotych

Rozdawnictwo prowadzono podczas następujacych akcji "Dzień
Zdrowia i Urody Kobiety" , "Bieg po zdrowie", "Chodzę biegam
więc jestem", "Jesteś świadkiem wypadku - zareaguj, pomóż ,
zadzwoń" "Dni otwarte Państwowej Inspekcji Sanitarnej"

ogół społeczeństwa: 5000/11000

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

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

153

Rozdawnictwo materiałów
oświatowo-zdrowotnych

Rozdawnictwo materiałow o-z na oddziałach
ginekologiczno-położniczych, placówkom podległym PSSE,
osobom zgłaszającym sie do PSSE, podczas imprez masowych

ogół społeczeństwa: 5000/7490
pracownicy służby zdrowia: /383
pracownicy oświaty: /624
Razem: 5000/8497

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku
elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

Planowana kwota: 60,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 50,00

154

Rozdawnictwo ulotek przygotowanych Zadanie realizowane w Białymstoku, Łapach, Czeremsze,
do kampanii przy kasach biletowych
Suwałkach, Kuźnicy
PKP

ogół społeczeństwa: /2000

155

Rozpropagowanie konkursu
plastycznego na zakładkę do książki

inne: /2

156

Umieszczenie informacji na temat
kampanii "Daj szansę swojemu
dziecku, nie daj szansy AIDS",
"Wiedza ratuje życie" na lokalnych
stronach internetowych

157

strony www.e-monki.pl, www.moniecka.pl

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miejski w Białymstoku, Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku
elementy kampanii (gadżety):
materiały przekazane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

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

ogół społeczeństwa: /4493
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/200
pracownicy służby zdrowia: /10
pracownicy massmediów: /2
Razem: /4705

sponsorzy i partnerzy: portale
www.e-monki.pl,
www.moniecka.pl
działania wspomagające
kampanię: materiały przekazane
przez Krajowe Centrum ds. AIDS

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

Zamieszczenie informacji o celach,
założeniach kmpanii oraz obchodach
Światowego Dnia Walki z AIDS na
stronie internetowej życie Grajewa
oraz grajewo24

ogół społeczeństwa: 3500/
pracownicy massmediów: 3/2
Razem: 3503/2

sponsorzy i partnerzy: właściciele
portali internetowych

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

158

Zamieszczenie informacji o kampanii
na stronie intrenetowej BIPPSSE

ogół społeczeństwa

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

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

159

Podpisanie porozumienia
powołującego Podlaski Wojeódzki
Zespół ds. Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2010-2011

160

Konkursy wiedzy o HIV/AIDS

studenci: 100/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/120
Razem: 100/120

Liczba programów edukacyjnych:
konkursy organizowane w czasie
wypoczynku letniego

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

161

Narada

pracownicy służby zdrowia
inne

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 1 naradę

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 10,00

162

Narady

pracownicy oświaty: /8

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 3 narady

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

Działanie zainicjowane przez Urząd Marszałkowski województa
Podlaskiego w Białymstoku. Porozumienie na rzecz wspólnych
działań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS podpisali m.innymi:
Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski,
Prezydenci Miast: Białystok, Suwałki, Łomża, Podlaski Kurator
Oświaty, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w
Białymstoku, Komendant Wojewódzki Policji, Dyrektor
Podlaskiego Oddziału NFZ, Przedstawciele Izby Celnej w
białymstoku oraz Straży Granicznej itp.

pracownicy oświaty: /1
służby mundurowe: /3
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /11
członkowie organizacji
pozarządowych: /1
Razem: /16
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

163

Narady

164

Narady mające na celu pozyskanie partnerów do realizacji zadań
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia: /3
pracownicy oświaty: /10
pracownicy massmediów: /2
Razem: /15

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

Narady

inne: /4

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

165

Narady dotyczące pozyskania
partnerów

pracownicy służby zdrowia: 10/10
pracownicy oświaty: 15/12
Razem: 25/22

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zorganizowano 5 narad

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

166

Narady ze współrealizatorami działań
edukacyjnych

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

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zorganizowano 3 narady

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

167

Organizacja konkursów

studenci: 140/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/12
Razem: 140/12

Liczba programów edukacyjnych:
Przeprowadzono 3 konkursy

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

168

Organizacja punktów informacji o
HIV/AIDS

ogół społeczeństwa
inne: /65
Razem: /65

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 2 punkty
informacyjne

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

169

Orgnaizacja punktów informacyjnych
na tamat HIV/AIDS na terenie miasta

ogół społeczeństwa: 300/300
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /10
Razem: 300/310

170

Pogadanki

studenci: 50/120

171

Pogadanki

kobiety w wieku prokreacyjnym,
Liczba programów edukacyjnych:
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /22 Przeprowadzono 3 pogadanki
pracownicy służby zdrowia: /16
uczniowie szkoły gimnazialnej: /10
Razem: /48

172

Prowadzenie poradnictwa
merytorycznego i metodycznego w
zakresie realizacji działań
edukacyjnych HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia: 5/2
pracownicy oświaty: 18/6
Razem: 23/8

Liczba programów edukacyjnych:
Udzielono 8 porad

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

173

Publikacja artukułu prasowego o
HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

Liczba programów edukacyjnych:
Ukazał się 1 artykuł

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
210,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 210,00

Konkurs na prezentację multimedialną, konkurs wiedzy o
HIV/AIDs oraz konkurs plastyczno-literacki
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Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 50,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 30,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 30,00

174

Szkolenia

Podczas szkolenia kobietom ciężarnym prezentowany był rónież
spot edukacujnyc "Daj szansę swojewmu dziecku..."

kobiety w wieku prokreacyjnym,
Liczba programów edukacyjnych:
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /20 Przeprowadzono 2 szkolenia
pracownicy służby zdrowia: 16/
pracownicy oświaty: 9/5
studenci: 100/
inne: 1000/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/100
Razem: 1125/125

175

Szkolenia

pracownicy służby zdrowia: /9
pracownicy oświaty: /10
Razem: /19

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 1 szkolenie

176

Szkolenie

służby mundurowe: /46

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 1 szkolenie

177

Szkolenie

służby mundurowe: /24

Wskaźnik dodatkowy 1: W
szkoleniu uczestniczyło 24
policjantów

178

Szkolenie

pracownicy służby zdrowia: /14
pracownicy oświaty: /11
służby mundurowe: 40/
Razem: 40/25

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 1 szkolenie

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

179

Szkolenie

służby mundurowe: /15

Liczba programów edukacyjnych:
Zorganizowano 1 szkolenie

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

180

Wystosowanie pism do dyrekcji szkół
zachęcających do realizacji programu
profilaktyki HIV/AIDS

pracownicy oświaty: /6
inne: /2
Razem: /8

Liczba programów edukacyjnych:
Informacje wystosowano do 6
placówek

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

181

Zajęcia edukacyjne

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /7
studenci: 50/
Razem: 50/7

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

182

Zajęcia edukacyjne

uczniowie szkoły gimnazialnej: /341
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/600
Razem: /941

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

183

Zajęcia edukacyjne

pracownicy oświaty: /1
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/400
Razem: /401

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

STRONA 32 z 222

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 10,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 10,00
Organizacja pozarządowa:
0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 200,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 100,00

184

Zajęcia edukacyjne

pracownicy oświaty: 10/
studenci: 280/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/195
Razem: 290/195

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

185

Zajęcia edukacyjne w szkołach
(prelekcje, warsztaty dydaktyczne)

pracownicy służby zdrowia: 5/5
pracownicy oświaty: 10/10
studenci: 200/
uczniowie szkoły podstawowej: /127
uczniowie szkoły gimnazialnej: /300
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/410
Razem: 215/852

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 200,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

186

Zamieszczanie informacji o HIV/AIDs
na sronie internetowej PSSE

ogół społeczeństwa

187

Przekazanie informacji do prasy na
temat danych epidemiologicznych z
zakresu HIV/AIDS na podstawie
doniesień z Krajowego Centrum ds.
AIDS

ogół społeczeństwa: 2000/
pracownicy oświaty: 1/1
pracownicy massmediów: 2/2
Razem: 2003/3

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

188

Wystosowanie pism informujących o
zakresie świadczeń udzielanych
kobietom ciężarnym zgodnie z
rozporządzeniem MZ z dnia 23
września 2010r.

pracownicy służby zdrowia: /3

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

189

Opracowanie prezentacji
multimedialnej "Daj szansę swojemu
dziecku..." na szkolenia kobiet
ciężarnych

kobiety w wieku prokreacyjnym,
Tytuł wydawnictwa: prezentacja
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /20 "Daj szansę swojemu dziecku nie
daj szansy AIDS"

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 60,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 60,00

190

Dystrybucja i rozdawnictwo
materiałów oświatowo-zdrowotnych z
zakresu HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia: 23/12
pracownicy oświaty: 23/
pracownicy massmediów: 3/3
studenci: 100/
inne: 1000/51
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/80
Razem: 1149/146

Planowana kwota: 25,00
Wydatkowana kwota: 15,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 150,00
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Liczba programów edukacyjnych:
Zamieszczono 2 informacje

Tytuł wydawnictwa: Materiały
przekazywane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

191

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych

ogół społeczeństwa: 500/
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
100/1500
pracownicy służby zdrowia: 50/15
służby mundurowe: 40/
studenci: 100/
uczniowie szkoły gimnazialnej: /200
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/400
Razem: 790/2115

Tytuł wydawnictwa: materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

192

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych

pracownicy służby zdrowia: 10/10
pracownicy oświaty: 30/30
służby mundurowe: 2/
studenci
Razem: 42/40

Tytuł wydawnictwa: Materiały
przekazywane przez Krajowe
Centrum ds AIDS

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

193

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych

ogół społeczeństwa: 300/360
Tytuł wydawnictwa: Materiały
kobiety w wieku prokreacyjnym,
przekazane przez Krajowe
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /34 Centrum ds. AIDS
pracownicy służby zdrowia: 20/20
służby mundurowe: /30
pracownicy massmediów: 3/3
inne: /50
Razem: 323/497

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

194

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych

kobiety w wieku prokreacyjnym,
Tytuł wydawnictwa: materiały
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /80 przekazywane przez Krajowe
pracownicy służby zdrowia: /100
Centrum ds. AIDS
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
kościoły i związki wyznaniowe
studenci
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/150
Razem: /330

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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195

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych

pracownicy oświaty: 10/10
służby mundurowe: /30
służby ratunkowe: /20
pracownicy massmediów: 5/5
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/
studenci: 200/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/200
pracownicy służby zdrowia: 12/12
Razem: 327/277

Tytuł wydawnictwa: materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

196

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych do placówek
realizujących działania z zakresu
HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia: 10/4
pracownicy oświaty: 10/2
pracownicy massmediów: /2
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/520
ogół społeczeństwa: /200
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/400
Razem: 20/1128

Tytuł wydawnictwa: materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

197

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych do
podległych placówek

pracownicy służby zdrowia: 25/16
pracownicy oświaty: 50/18
Razem: 75/34

Tytuł wydawnictwa: materiały
pozyskiwane z Krajowego
Centrum ds. AIDS

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

198

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych dotyczących
HIV/AIDS

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia: /14
pracownicy oświaty: /50
pracownicy massmediów
studenci
Razem: /64

Tytuł wydawnictwa: Materiały
pozyskane z Krajowego Centrum
ds. AIDS

199

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych z zakresu
HIV/AIDS

ogół społeczeństwa: 200/100
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
300/500
pracownicy służby zdrowia: 50/
służby ratunkowe: /40
studenci: 500/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/400
Razem: 1050/1040

Tytuł wydawnictwa: materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

200

Dystrybucja materiałów
oświatowo-zdrowotnych z zakresu
HIV/AIDS do placówek realizujących
zadania z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS

inne: 25/20

Tytuł wydawnictwa: materiały
przekazane przez KC ds. AIDS
oraz przygotowane przez Urząd
Marszałkowski województa
Podlaskiego w Białymstoku

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

201

Opracowywanie własnych materiałów
dydaktycznych (informajce i
prezentacje na temat HIV/AIDS)

pracownicy służby zdrowia: 25/25
pracownicy oświaty: 50/50
Razem: 75/75

Tytuł wydawnictwa: Prezentacje
multimedialne na temat HIV/AIDS

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

202

Rozpropagowanie szkoleń,
konferencji z zakrsu HIV/AIDS
organizowanych przez instytucje
działające w zakresie zdrowia
publicznego

pracownicy służby zdrowia: 18/16
pracownicy oświaty: 20/
członkowie organizacji
pozarządowych: /1
inne: /1
Razem: 38/18

Tytuł wydawnictwa: Informacje
przekazywane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

203

Wypożyczanie zainteresowanym
placówkom filmów edukacyjnych oraz
opracowanych prezentacji,
foliogramów dotyczących
problematyki HIV/AIDS

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

Tytuł wydawnictwa: filmy
edukacyjne pozyskane z
Krajowego Centrum ds. AIDS

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

204

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

inne: /10

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

205

Gromadzenie informacji na temat
Aktualizacja danych
sytuacji epdemiologicznej w zakresie
HIV/AIDS oraz udostepnianie dany
zainteresowanym osobom, lokalnym
mass mediom, portalom internetowym

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
pracownicy socjalni
służby ratunkowe
pracownicy massmediów

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

206

Przekazanie do lokalnej prasy
informacji o organizowanych grupach
wsparciach, funkcjonujacych
telefonach zaufania, warsztatach dla
osób zakażonych i chorych

ogół społeczeństwa: 2000/
pracownicy oświaty: 2/2
pracownicy massmediów: 2/2
Razem: 2004/4

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

Informacje przekazywane na podstawie doniesień z Krajowego
Centrum ds. AIDS

Razem:
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7 125,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

207

Dzień Profilaktyki zorganizowany
przez PSSE w Lipnie

Zorganizowanie Dnia Profilaktyki w Gimnazjum Publicznym w
Skępem,podczas którego został ogłoszony konkurs na
przygotowanie ulotki przestrzegajacej przed podejmowaniem
ryzykownych zachowań.Podczas tego Dnia zostały wygłoszone
wykłady nt.profilaktyki HIV/AIDS (przez pracownika OZ ) oraz
nt.konsekwencji prawnych związanych z używkami (przez
przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lipnie ).

pracownicy oświaty: 10/15
uczniowie szkoły gimnazialnej: 80/80
pracownicy służby zdrowia: 3/3
służby mundurowe: 1/3
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/2
Razem: 96/103

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Wzbudzenie zainteresowania
problematyką HIV/AIDS i
konsekwencjami związanymi z
używkami.
Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
realizowane przez 1 PSSE
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Konkurs "Mity i prawda o HIV/AIDS "

Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych na terenie
powiatu brodnickiego.W konkursie uczestniczyły :
-osoby indywidualnie rozwiązujące test wiedzy (konkurs wiedzy)
-zespoły uczniów z 3 szkół ,przygotowujące postery (konkurs
plastyczny).
Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu (miejsca I,II,III w obu
kategoriach) zostały ufundowane przez PPIS w Brodnicy,Starostę
Powiatowego w Brodnicy,Urząd Gminy w Zbicznie,dyrekcję ZS w
Zbicznie,dyrekcję ZS w Pokrzydowie.
Podczas narady komisji konkursowej uczniowie Gimnazjum w
Zbicznie (miejsce finału konkursu) przygotowali dla finalistów
program artystyczny nt.uzależnień.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
350/348
pracownicy służby zdrowia: 5/5
pracownicy oświaty: 20/20
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/5
inne: 10/12
Razem: 390/390

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wzrost
wiedzy nt. HIV/AIDS,wzbudzenie
świadomości nt.potrzeby troski o
własne zdrowie
Wskaźnik dodatkowy 1: Konkurs
wiedzy realizowany przez 1 PSSE
na terenie 3 szkół gimnazjalnych
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Konkursy/olimpiady adresowane do
młodzieży szkolnej

-Wojewódzki konkurs plastyczny na plakat"Nie ryzykuję! Chronię
swoje zdrowie "ogłoszony 1.XII 2010 roku .Konkurs ma na celu
zachęcenie odbiorców - młodzieży szkół ponadgimnazjalneych do
podejmowania bezpiecznych zachowań.Ogłoszenie wyników
konkursu nastąpi 15.V.2011 w Dniu Pamięci o Osobach zmarłych
na AIDS(organizator konkursu: WSSE Bydgoszcz)

uczniowie szkoły gimnazialnej:
800/800
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1200/1200
pracownicy służby zdrowia: 20/20
pracownicy oświaty: 60/80
pracownicy socjalni: 4/6
Razem: 2084/2106

Ocena efektywności
Planowana kwota: 0,00
podejmowanych działań: Wzrost
Wydatkowana kwota: 0,00
wiedzy nt.HIV/AIDS i innych
Dof. z innych źródeł:
zagadnień związanych ze
inne: 1000,00
zdrowiem określony na podstawie Inspekcja Sanitarna: 300,00
wyników ankiety opracowanej dla
potrzeb olimpiady o
Wskaźnik dodatkowy 1:
Wojewódzki konkurs plasyczny
"Nie ryzykuję chronię swoje
zdrowie "realizowany na terenie
19 PSSE ,Olimpiada Wiedzy o
Zdrowiu przez 1 PSSE z 52 szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

-XI Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu ,która swoim zakresem
obejmowała blok zagadnień związanych z HIV/AIDS.Olimpiada
adresowana była do młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych (organizator olimpiady :PSSE Bydgoszcz)
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 200,00
Inspekcja Sanitarna: 100,00

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1200,00
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Powiatowa Akcja Profilaktyczna w
Powiatowa Akcja Profilaktyczna w Zespole Szkół
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ponadgimnazjalnych w Nakle adresowana do przedstawicieli
Nakle
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego.
Program uroczystości zawierał wykłady i prezentacje PPIS w
Nakle oraz nauczycieli biologii.Gośćmi honorowymi byli
przedstawiciele Zarządu Powiatu ,Dyrektor Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatoego,Sportowego Klubu TARPAN Mrocza
-Adrian Zieliński :Mistrz Świata Seniorów w podnoszeniu
ciężarów.

pracownicy oświaty: 20/22
pracownicy służby zdrowia: 5/5
pracownicy massmediów: 3/3
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 4/4
inne: 30/30
uczniowie szkoły gimnazialnej: 80/120
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
120/140
Razem: 262/324

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Wzbudzenie zainteresowania
inicjatywami edukacyjnymi nt.
HIV/AIDS,wywołanie refleksji nad
skutkami nieprzemyślanych
zachowań,deklarowanie chęci
szerzenia wiedzy wśród
rówieśników.
Wskaźnik dodatkowy 1: Akcja
realizowana przez 1 PSSE z
udziłem młodzieży z 8 szkół gimn.
i ponadgimn.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Promowanie programów
edukacyjno-wychowawczych
dotyczących profilaktyki HIV/AIDS

Promowanie podręcznika "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.Edukacja młodzieży szkolnej"oraz
projektu edukacyjnego pn."Bez ryzyka " G.Węglarczyk wśród
dyrektorów szkół ,nauczycieli i pedagogów szkolnych.

pracownicy oświaty: 60/60
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/26
członkowie organizacji
pozarządowych: 20/20
studenci: 40/45
inne: 15/20
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
12/18
Razem: 167/189

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Podejmowanie przez nauczycieli i
pedagogów szkolnych działań
edukacyjnych przy wsparciu
pracowników Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
realizowane przez 19 PSSE

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Szkolenia metodą interaktywną przez
odpowiednio przygotowanych
pracowników WSSE w Bydgoszczy
różnych grup adresatów

Szkolenia:
-młodzieżowych liderów zdrowia z Zespołu Szkół im. Marka
Kotańskiego w Inowrocławiu
-młodzieży z Ośrodka Szkolno-Socjoterapeutycznego w
Bydgoszczy
-osadzonych w Zakładzie Karnym w Bydgosczy

inne: 10/9
uczniowie szkoły gimnazialnej: 9/9
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
20/16
osoby pozbawione wolności: 12/9
pracownicy oświaty: 4/6
Razem: 55/49

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Na
podstawie ankiet i rozmów z
uzestnikami został stwierdzony
wzrost wiedzy na temat
HIV/AIDS,ukształtowanie
podstawowych umiejętności
prowadzenia zajęć w grupach
rówieśniczych w przypadku
liderów młodzieżowych
Wskaźnik dodatkowy 1: Szkolenia
realizowane przez WSSE w
Bydgoszczy na terenie 3
jednostek/placówek

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Zorganizowanie Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego przy
WSSE w Bydgoszczy

Zorganizowanie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy
WSSE w Bydgoszczy wspólnie ze Stowarzyszeniem
Wolontariuszy Wobec HIV AIDS "Razem".Punkt funkcjonował raz
w miesiącu,w okresie od IX do XII 2010 roku.Z porad i badań
skorzystały 74 osoby.

ogół społeczeństwa: 60/74

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Wzbudzenie zainteresowania
działalnością PKD,które
przełożyło się na liczbę osób
przybyłych do Puntu.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 400,00
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Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do grup docelowych.

Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do jednostek
współpracujących z Państwową Inspekcją Sanitarną,m.in. szkół
różnego typu, władz
lokalnych,stowarzyszeń,towarzystw,ośrodków
kultury,bibliotek,służb mundurowych,itp.

ogół społeczeństwa

Efektywność kampanii:
wzbudzenie zainteresowania
problematyką HIV/AIDS,refleksje
nad własnym
zachowaniem,odniesienie
możliwości zakażenia do siebie
sponsorzy i partnerzy:
instytucje,placówki opiekuńczowychowawcze współpracujące z
PIS
działania wspomagające
kampanię: konkursy,happeningi,
elementy kampanii (gadżety):
broszury,ulotki,listy intencyjne
Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
realizowane przez 19 PSSE i
WSSE

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Kampania informacyjno-edukacyjna
"AIDS - bądź świadomy i
uświadomiony":
- akcja w centrum Bydgoszczy,przy
Muzeum Okręgowym
- punkty informacyjne na terenie
placówek oświatowo-wychowawczych

Kampania zorganizowana na okoliczność Światowego Dnia Aids 1.XII.Organizatorzy (pracownicy WSSE w Bydgoszczy, studenci z
Międzynarodowego Stoważyszenia Studentów Medycyny IFMSA
Poland ) rozniecili ułożoną ze zniczy czerwoną kokardę jako
symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na
AIDS.Mieszkańcom miasta rozdawano materiały
informacyjno-edukacyjne.
Na terenie placówek oświatowo-wychowawczych (głównie
szkołach gimnazjalnych iponadgimnazjalnych) odbywały się
prelekcje,pogadanki,happeningi,konkursy ,które były
zorganizowane przez koordynatorów z 19 PSSE woj.
kujawsko-pomorskiego.

ogół społeczeństwa: 200/500
studenci: 200/300
uczniowie szkoły gimnazialnej: 40/60
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
60/40
pracownicy massmediów: 3/5
Razem: 503/905

Efektywność kampanii: Wzrost
zainteresowania problematyką
HIV/AIDS,testowaniem w kierunku
HIV
sponsorzy i partnerzy:
Stowarzyszenie Studentów
Medycyny IFMSA
Bydgoszcz,PTOZ O/T Bydgoszcz
elementy kampanii (gadżety):
materiały otrzymane z K.C.
ds.AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
zrealizowane przez 2 jednostki :
WSSE i IFMSA Poland Oddz.
Bydgoszcz

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 100,00
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Kampania medialna "Wiedza ratuje
życie"prowadzona zgodnie z
założeniami organizatora kampaniiKrajowego Centrum ds.AIDS

W ramach kampanii prowadzone były następuące działania :
-narady z bezpośrednimi realizatorami w celu wypracowania
właściwej strategii kampanii na terenie województwa
-zamieszenie na stronach internetowych PIS w
woj.kujawsko-pomorskim zasadniczych przesłanek kampanii
-przesłanie materiałów oraz spotów do lokalnych mediów(TV
regionalnej,TV kablowych,rozgłośni radiowych,prasy,portali
internetowych)
-przesłanie listów intencyjnych do szkół różnego typu w celu
zachęcenia ich do podjęcia wzmożonych działań
informacyjno-edukacyjnych
-dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do jednostek
różnego typu oraz wypożyczanie filmów,publikacji w w/w zakresie
-przekazywanie założeń kampanii odbiorcom działań
podejmowanych na okoliczność Światowego Dnia AIDS
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Akcja" Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS" cel :
-wzrost wiedzy nt.chorób zakaźnych z uwzględnieniem HIV/AIDS
u dzieci w wieku szkolnym(klas I-III sz.podst.)oraz w wieku
przedszkolnym(6 lat)
ukształtowanie umiejętności dokonywania wyboru zachowań
prozdrowotnych u dzieci
podniesienie tolerancji dzieci w aspekcie chorych rówieśników ze
szczególnym uwzględnieniem zakażonych wirusem HIV
Zasadicze działania:
-narady z bezpośrednimi
realizatorami:nauczycielami,pedagogami,dyrktorami placówek
opiek.-wych.
-zajęcia edukacyjne dla dzieci z wykorzystaniem książeczki "Mali
przyjaciele",kolorowanki"Zawsze razem" (pogadanki
,pokazy,ćwiczenia,gry i zabawy) poprzedzone dystrybucją w/w
materiałów do placówek
-przygotowanie informacji dla rodziców i opiekunów i
umieszczenie ich na tablicach ogłoszeniowo-informacyjnych w
placówkach
Akcja realizowana jest systematycznie od 2008 roku i cieszy
się dużym zainteresowaniem

ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty: 80/80
pracownicy massmediów: 25/25
studenci: 500/500
inne: 30/40
uczniowie szkoły podstawowej:
1500/1500
uczniowie szkoły gimnazialnej:
2000/2000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
3000/3000
Razem: 7135/7145

Efektywność kampanii: Wzrost
zainteresowania możliwością
testowania w kierunku HIV
sponsorzy i partnerzy: władze
lokalne,PTOZ O/T w
Bydgoszczy,IFMSA Poland
Oddz.Bydgoszcz,placówki
oświatowo-wychowawcze,ZOZ,
elementy kampanii (gadżety):
materiały otrzymane z K.C.
ds.AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
realizowana przez 19 PSSE
woj.kuj.-pom.

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

inne: 30/56
pracownicy służby zdrowia: 6/6
pracownicy oświaty: 12/12
pracownicy socjalni: 2/2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/3
Razem: 53/79

Ocena efektywności
prowadzonych działań
profilaktycznych: Na podstwie
rozmów z bezpośrednimi
realizatorami można stwierdzić,że
założone cele zostały w 80 %
osiągnięte
Wskaźnik dodatkowy 1: Akcja
realizowana przez 1 PSSE na
terenie 4 placówek opiek.-wych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Akcja pn. Szczęśliwy powrót z
wakacji

Akcja realizowana w placówkach letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży.Tematykę HIV/AIDS reallizowano stosując następujące
formy działania : prelekcje,pogadanki,projekcje
filmów,konkursy,ekspozycje i rozdawnictwo materiałów
informacyjno-edukacyjnych.
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Dotarcie do pubów, lokali
gastronomicznych i klubów z
informacją dotyczącą profilaktyki
zakażeń HIV/AIDS
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uczniowie szkoły podstawowej:
240/300
uczniowie szkoły gimnazialnej:
160/210
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/280
ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty: 200/220
pracownicy socjalni: 12/12
pracownicy massmediów: 10/12
inne: 30/60
Razem: 852/1094

Wskaźnik dodatkowy 1: Akcja
realizowana na terenie 17 PSSE

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

Informacja nt.profilaktyki HIV/AIDS została przekazana
ogół społeczeństwa
właścicielom,kierownikom lokali gastronomicznych,klubów,pubów
za pośrednictwem listów intencyjnych wraz z załączonymi do nich
materiałami edukacyjnymi.Materiały te zostały weksponowane w
miejscach ogólnodostępnych dla osób korzystających z w/w lokali.

Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
realizowane przez 1 PSSE na
terenie 40 jednostek

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

Działania edukacyjne w ramach
imprezy masowej AGRA
2010

Zorganizowanie punktu informacyjno-edukacyjnego podczas
imprezy masowej AGRA 2010 w Rypinie na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji (współorganizatorzy:Starostwo
Powiatowe w Rypinie,Urząd Gminy w Rypinie,PSSE w
Rypinie).Zainteresowanym osobom były udzielane informacje
nt.profilaktyki HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
realizowane przez 1 PSSE

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Edukacja młodzieży na
zorganizowanych zajęciach
lekcyjnych

Edukacja młodzieży przebiegała w następujących formach:
-prelekcje i wykłady dla uczniów szkół różnego szczebla oraz
rodziców i opiekunów
-pogadanki wśród kolonistów i młodzieży z Ośrodków
Wychowawczo-Opiekuńczych
-warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

studenci: 30/30
uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/350
pracownicy oświaty: 20/20
inne: 20/30
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
60/80
Razem: 330/510

Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
realizowane przez 5 PSSE na
terenie 35 placówek

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
HIV/AIDS dla młodzieży szkół
gimnazjalnych powiatu tucholskiego

Olimpiada organizowana jest od 8 lat przez PSSE w Tucholi i
adresowana jest do młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu
tucholskiego .W etapie szkolnym uczestniczyły 93 osoby,w etapie
powiatowym 27 osób.Nagrody zostały ufundowane przez Urząd
Miasta w Tucholi.Wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas
wspólnego uroczystego podsumowania w/w Olimpidady i etapu
powiatowego XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 80/93
pracownicy oświaty: 12/16
pracownicy massmediów: 2/3
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 6/10
inne: 20/25
Razem: 120/147

Liczba programów edukacyjnych:
Wzrost wiedzy nt. HIV/AIDS
,wzbudzenie zainteresowania i
świadomości nt.potrzeby troski o
własne zdrowie
Wskaźnik dodatkowy 1: Konkurs
realizowany orzez 1 PSSE na
terenie 3 szkół gimnazjalnych

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 300,00
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Zwiększenie liczby kobiet w ciąży,
poddających się testowi

Zadanie realizowane było w ramach kampanii"Daj szansę
swojemu dziecku" poprzez następujące działania :
-narady (pracownicy ZOZ :pielęgniarki,położne,lekarze) w celu
podjęcia skutecznych działań służących motywacji kobiet do
wykonania badaań w kierunku HIV
-zamieszczenie informacji nt.kampanii oraz spotu TV na stronach
internetowych niektórych PSSE w woj. kuj.-pom.
-prowadzenie dystrybucji materiałów kampanijnych do placówek
służby zdrowia i szkół
-prowadzenie/udzielanie porad metodycznych bezpośrednim
realizatorom w ZOZ

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
80/120
pracownicy służby zdrowia: 70/70
pracownicy oświaty: 60/60
inne: 20/20
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
120/140
ogół społeczeństwa
pracownicy socjalni: 10/10
pracownicy massmediów: 30/30
członkowie organizacji
pozarządowych: 40/40
studenci: 120/180
Razem: 550/670
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Liczba kobiet, które poddały się
testowaniu w związku z ciążą:
Brak danych
Odsetek kobiet w ciąży z
wynikiem HIV+: Brak danych
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
realizowana przez WSSE w
Bydgoszczy i 8 PSSE na terenie
woj.

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

Razem:

1 800,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

224

Dystrybucja materiałów

Każda z PSSE rozdawała materiały placówką służby zdrowia,
oświatowo-wychowawczym

225

Ekspozycje wizualne,
informacyjno-edukacyjne, gazetki
ścienne

Ekspozycje w placówkach szkolno-wychowawczych, PIS, w
punktach informacyjnych, placówkach służby zdrowia

ogół społeczeństwa: 3000/3000
studenci: 250/250
uczniowie szkoły podstawowej:
1000/1000
uczniowie szkoły gimnazialnej:
12340/12340
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
13800/13800
Razem: 30390/30390

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

226

Konferencja pt.: "Młodzi bez HIV"

Konferencja zorganizowana przez PTOZ o/t Słupsk przy
współpracy PSSE w Słupsku, Urzędu Marszałkowskiego, Szkoły
Policji, Starostwa Powiatowego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/350
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 6/6
Razem: 306/356

Planowana kwota: 8500,00
Wydatkowana kwota:
8500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 500,00
Urząd Marszałkowski:
8000,00

227

Narady

Narady odbywały się z realizatorami zadań

pracownicy służby zdrowia: 25/15
pracownicy oświaty: 139/135
pracownicy socjalni: 7/7
pracownicy massmediów: 10/7
Razem: 181/164

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00

228

Organizacja happeningu na Rynku
Miasta w Człuchowie

Głównym organizatorem była PSSE w Człuchowie. Uczestnikami
była młodzież, pedagodzy, władze lokalne, media.

ogół społeczeństwa: 360/360

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

229

Organizacja konferencji prasowych

pracownicy massmediów: 20/12

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

230

Organizacja konkursów wiedzy,
plastycznych, multimedialnych

7 PSSE organizowało konkursy w swoich powiatach. Adresatami
byli uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
szkół : podstawowych - 124,
gimnazjalnych - 131,
ponadgimn.-156, ZOZ - 158

uczniowie szkoły gimnazialnej:
130/130
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
258/161
Razem: 388/291
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 4800,00
Wydatkowana kwota:
4800,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 4800,00

231

Organizacja olimpiady wiedzy o
HIV/AIDS

WSSE ,5 PSSE organizowało etapy powiatowe, międzyszkolne
olimpiad

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
377/366

Planowana kwota: 3250,00
Wydatkowana kwota:
3250,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3250,00

232

Przegląd Małych Form Teatralnych

WSSE w Gdańsku planowała realizację zadania z funduszy
pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego - na ten cel nie
przydzielono środków finansowych. W 8 PSSE zadanie
realizowane było przy wsparciu finansowym z instytucji lokalnych.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 70/50
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1340/705
Razem: 1410/755

Planowana kwota:
44500,00
Wydatkowana kwota:
18500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 18500,00

233

Przeprowadzenie rozmów
indywidualnych

Rozmowy były przeprowadzane w punktach informacyjnych oraz
w dwóch punktach konsultacyjno-diagnostycznych

ogół społeczeństwa: 1200/1200

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

234

Punkty informacyjne

Punkty były organizowane podczas festynów, imprez, Dni
Otwartych Państwowej Inspekcji Sanitarnej- łącznie 21 punktów

ogół społeczeństwa: 14000/14000

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

235

Rozwieszenie informacji w
komunikacji miejskiej

Informacje o działaniu anonimowego punktu badań w kier. HIV w
Gdyni - 120 sztuk, plakaty rozwieszone w Lęborku- 20 szt

ogół społeczeństwa: 3000/3000

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

236

Szkolenia

Odbyło się 6 szkoleń

pracownicy oświaty: 140/150

237

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży

warsztaty odbywały się w : Eko Szkole Życia w Wandzinie , w
inne: 34/34
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy oraz w uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
szkołach ponadgimnazjalnych
195/213
Razem: 229/247

238

Wizytacje

Pracownicy PSSE prowadzili nadzór w placówkach nad realizacją
działań

pracownicy oświaty: 73/73

239

Przekazywanie informacji do mediów

redagowanie pism

ogół społeczeństwa: 30000/30000
pracownicy massmediów: 32/32
Razem: 30032/30032

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

240

Informacje na stronach internetowych

umieszczono informacje na temat kampanii, konkursów

ogół społeczeństwa: 20000/20000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
755,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 755,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
placówek szkolnych
nadzorowanych - podst. - 6,
gimnazjalne-13, ponadgimn.- 21
Wskaźnik dodatkowy 2: Ilość
placówek sł. zdrowia
nadzorowanych - 29

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

241

Organizacja anonimowego punktu
badań w kierunku HIV w Gdyni i
Słupsku

W Słupsku punkt funkcjonuje przez cały rok. W Gdyni przez 7 dni. ogół społeczeństwa: 950/855

Planowana kwota:
56000,00
Wydatkowana kwota:
56000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 16000,00
Urząd Marszałkowski:
40000,00
Razem:
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92 005,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach zadania zorganizowano dwa szkolenia warsztatowe dla służby mundurowe: 50/42
przedstawicieli straży pożarnej, straży miejskiej i służby
służby ratunkowe: 50/33
więziennej nt. prawnych i etycznych aspektów zakażenia HIV oraz Razem: 100/75
postepowania po ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny.

Finansowanie
Pozostałe

242

"Nie daj szansy AIDS" - szkolenie dla
przedstawicieli służb mundurowych
województwa lubuskiego z zakresu
profilaktyki zakażeń HIV i
postępowania po ekspozycji na
materiał potencjalnie zakaźny.

Wskaźnik dodatkowy 1: w obu
szkoleniach uczestniczyło 75
osób

243

Edukacja mieszkańców internatu
Ochotniczego Hufca Pracy w
Strzelcach Krajeńskich (wykład,
projekcja filmu, dystrybucja
materiałów edukacyjnych).

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
35/37

Ocena efektywności
podejmowanych działań: wzrost
wiedzy nt. ryzyka zakażenia HIV
oraz zmniejszenie liczby
zachowań ryzykownych.

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

244

Happening w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Pamięci i
Mobilizacji w Walce z AIDS z
udziałem uczniów gorzowskich szkół
ponadgimnazjalnych (inscenizacja,
prezentacja, dystrybucja materiałów
edukacyjnych).

pracownicy oświaty: 10/7
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/180
Razem: 210/187

Wskaźnik dodatkowy 1: W
happeningu uczestniczyło 180
uczniów i 7 nauczycieli
gorzowskich szkół
ponadgimnazjalnych

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

245

Konferencja popularno-naukowa w
ramach Obchodów Światowego Dnia
AIDS.

Konferencję zorganizowano dnia 10 grudnia 2010 r. Odbiorcami
byli przedstawiciele Wydziałów Prewencji Wojewódzkiej i
powiatowych komend policji, domów dziecka, policyjnych izb
dziecka, ośrodków interwencji kryzysowej oraz studenci Wydziału
Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie
Wlkp. i słuchacze Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie
Wlkp.

246

Kontynuacja działań edukacyjnych
wśród poborowych powiatu
strzelecko-drezdeneckiego - 12
spotkań (pogadanki, projekcje filmów,
dystrybucja materiałów
edukacyjnych).

W ramach zadania przeprowadzono 13 spotkań z uczestnikami
inne: 400/382
kwalifikacji wojskowej we wszystkich gminach powiatu strzelecko drezdeneckiego.

247

Monitorowanie realizacji programu w
szkołach ponadgimnazjalnych na
terenie województwa lubuskiego.

pracownicy oświaty: 80/61

248

Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS dla
uczniów Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Sulęcinie.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/21

pracownicy oświaty: 20/12
służby mundurowe: 30/35
pracownicy massmediów: 20/6
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/2
studenci: 50/59
Razem: 140/114

STRONA 49 z 222

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1540,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 1540,00

Planowana kwota: 3350,00
Wydatkowana kwota:
1450,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 0,00

Wskaźnik dodatkowy 1: Edukacja
objęto 382 poborowych powiatu
strzelecko - drezdeneckiego.

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

Wskaźnik dodatkowy 1: W
ramach nadzoru przeprowadzono
61 wizytacji oceniających
realizację programu w podległych
placówkach.

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

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
350,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

249

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
Zdrowiu dla uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu
strzelecko-drezdeneckiego (7
gimnazjów).

Olimpiadę zorganizowano 18 listopada 2010 r. Uczestnikami byli
pracownicy oświaty: 7/12
przedstawiciele 7 gimnazjów powiatu strzelecko - drezdeneckiego uczniowie szkoły gimnazialnej: 24/24
wraz z opiekunami. Ogółem 36 osób.
Razem: 31/36

250

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
Zdrowiu z uwzględnieniem tematyki
HIV/AIDS dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu
strzelecko-drezdeneckiego (5 szkół).

W olimpiadzie uczestniczyły 3 osobowe zespoły z 5 szkół
ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego.

251

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
857,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

pracownicy oświaty: 5/10
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
30/15
Razem: 35/25

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
593,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

Powiatowy Konkurs Wiedzy HIV/AIDS W konkursie uczestniczyli przedstawiciele 7 szkół
dla młodziezy szkół
ponadgimnazjalnych powiatu żagańskiego.
ponadgimnazjalnych powiatu
żagańskiego.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
120/21

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

252

Punkty informacyjno-edukacyjne w
czasie kolejnej edycji imprezy
młodzieżowej "Przystanek
Woodstock".

W punkcie edukacyjno-informacyjnym utworzonym podczas XVI
edycji Festiwalu "Przystanek Woodstock" prowadzono
poradnictwo, promowano anonimowe testowanie oraz
prowadzono dystrybucję tematycznych materiałów i pakietów
educkacyjnych.

ogół społeczeństwa: 10000/10000

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski: 0,00

253

Realizacja kolejnej edycji programu
"Profilkatyka HIV/AIDS wśród
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Gorzowa Wlkp."

Działaniami edukacyjnymi objeto młodzież klas I i II wybranych
szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/232

Wskaźnik dodatkowy 1: edukacją
objęto 232 uczniów

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
3640,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 0,00

254

Realizacja programu edukacyjnego w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS w
szkołach ponadgimnazjalnych na
terenie województwa lubuskiego.

Na terenie województwa lubuskiego w szkołach
ponadgimnazjalnych i gimnazjach realizowany jest program
edukacyjny w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. W roku 2010
program realizowano w 132 szkołach ponadgimnazjalnych (83%) i
31 gimnazjach (20,8%).

uczniowie szkoły gimnazialnej: 50/31
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
150/132
Razem: 200/163

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
corocznie zwiększająca sie liczba
szkół realizujących program.

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

255

Szkolenia poborowych powiatu
gorzowskiego.

W ramach zadania, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w inne: 100/83
Gorzowie Wlkp. zorganizowano i przeprowadzono 3 spotkania
warsztatowe dla uczestników kwalifikacji wojskowej.

Wskaźnik dodatkowy 1: Edukacją
objęto 83 uczestników kwalifikacji
wojskowej.

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

256

Szkolenie pracowników Straży
Pożarnej z terenu powiatu
strzelecko-drezdeneckiego.

W szkoleniu dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Drezdenku uczestniczyło 12 osób. Podczas
szkolenia przeprowadzono wykład, dyskusję oraz prowadzono
dystrybyucję materiałów.

Wskaźnik dodatkowy 1: w
szkoleniu uczestniczyli wszyscy
pracownicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Drezdenku.

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

służby ratunkowe: 20/12
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257

Szkolenie pracowników zakładów
kosmetycznych powiatu
krośnieńskiego.

W ramach organizowanych na terenie województwa lubuskiego
inne: 62/62
Dni Zdrowia Publicznego, z inicjatywy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epdiemiologicznej w Krośnie Odrz. zorganizowano
szkolenie dla pracowników zakładów kosmetycznych i solariów nt.
dróg przenoszenia i ryzyka zakażenia wirusem HIV oraz
mozliwości jego uniknięcia.

258

Szkolenie warsztatowe z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS dla pracowników
Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie
Wlkp.

W ramach zadania zorganizowano dwa szkolenia warsztatowe dla pracownicy oświaty: 50/34
pracowników Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. W
szkoleniu uczestniczyły 34 osoby. uczestnicy otrzymali materiały
edukacyjne i certyfikaty Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.potwierdzające uczestnictwo w
warsztatach.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: wzrost
poziomu wiedzy nt. zachowań
ryzykownych

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

259

Wystawa plakatów o tematyce
HIV/AIDS w ramach obchodów Dnia
Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Soli i Wschowie
zorganizowano wystawę plakatów o tematyce HIV/AIDS,
upamiętniającą osoby zmarłe na AIDS.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
400/400

Wskaźnik dodatkowy 1: wystawę
obejrzało ok. 400 osób.

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

260

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
przekazanych przez Krajowe Centrum
ds. AIDS.

ogół społeczeństwa: 40000/30000

działania wspomagające
kampanię: Do PSSE przekazano:
6000 szt. ulotek i 150 plakatów do
kampanii

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

261

Dystrybucja okolicznościowej kartki
walentynkowej "Walentynki a HIV".

Kartkę Walentynkową zamieszczono na stronach internetowych
ogół społeczeństwa: 1000/1000
WSSE w Gorzowie Wlkp. i 11 PSSE oraz przekazano drogą
mailową do 154 placówek nauczania i wychowania, domów
kultury, świetlic, bibliotek, klubów studenckich i dyskotek na
terenie wszystkich powiatów województwa lubuskiego. Ponadto w
PSSE w Żarach w dniach 10 - 15.02.2010 r. rozdawano
okolicznościowe kartki walentynkowe osobom odwiedzającym
PSSE.

działania wspomagające
kampanię: nagłośnienie w
lokalnych mediach oraz na
stronach internetowych lokalnych
władz samorządowych
elementy kampanii (gadżety):
Kartka Walentynkowa - w wersji
elektronicznej
Wskaźnik dodatkowy 1:
Szacunkowa liczba odbiorców 1000 osób.

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

262

Narady związane z organizacją
działań w ramach kampanii oraz
pozyskiwaniem partnerów do jej
realizacji.

Organizowane narady dotyczyły współpracy w ramach realizacji
inne: 100/158
Programu w placówkach nauczania i wychowania oraz w celu
pozyskania partnerów do realizacji założeń kampanii społecznych.

sponsorzy i partnerzy:
Przedstawiciele: służby zdrowia,
placówek nauczania i
wychowania, ośrodków sportu i
rekreacji, lokalnych władz
samorządowych, bibliotek, domów
kultury, świetlic, lokalnych
mediów.
działania wspomagające
kampanię: Podczas organizacji
kampanii przeprowadzono 158
narad z pozyskanymi partnerami.

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

263

Punkty informacyjno-edukacyjne w
czasie imprez plenerowych, w
ośrodkach sportu i rekreacji, centrach
handlowych i szkołach wyższych.

W ciągu całego roku na terenie województwa lubuskiego, podczas ogół społeczeństwa: 25000/25000
lokalnych imprez prozdrowotnych, zorganizowano 28 punktów
edukacyjno-informacyjnych, w których udzielano fachowych porad
i konsultacji z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, promowano
anonimowe testowanie w kierunku HIV oraz prowadzono
dystrybucję materiałów edukacyjnych.

264

Sondaże uliczne nt. wiedzy, postaw i
zachowań wobec żyjących z HIV i
chorych na AIDS.

W roku 2010 preprowadzono dwa sondaże uliczne. Jeden wśród ogół społeczeństwa: 800/791
mieszkańców osiedla Staszica w Gorzowie Wlkp. (291
respondentów), drugi wśród uczestników XVI edycji Festiwalu
"Przystanek Woodstock" (500 osób). Wyniki opracowano w formie
raportu.

sponsorzy i partnerzy: WSSE w
Gorzowie Wlkp., Krajowe
Centrum ds. AIDS, Firmy: Unimil i
Roseteks
elementy kampanii (gadżety):
Każdy uczestnik sondażu
otrzymał pakiet materiałów
edukacyjnych.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Ankietyzacją objęto ogółem 791
osób.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Wojewódzka konferencja prasowa
inaugurująca kampanię medialną (wg
terminu i hasła określonego przez
Krajowe Centrum ds. AIDS) z
udziałem władz lokalnych.

Konferencję prasową inaugurującą społeczną kampanię "Wiedza inne: 5/4
ratuje życie" pod hasłem "Test na HIV. Test na odpowiedzialność" pracownicy massmediów: 10/6
zorganizowano dnia 30.11.2010 r. w Wojewódzkiej Stacji
Razem: 15/10
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Dziennikarze
otrzymali materiały opracowane przez Kierownika Oddziału
Epidemiologii WSSE, informację prasową oraz spoty radiowe i
telewizyjne otrzymane z Krajowego Centrum ds. AIDS.

działania wspomagające
kampanię: W konferencji prasowej
uczestniczyło 6 dziennikarzy z
lokalnych mediów.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Współpraca z lokalnymi mediami
województwa lubuskiego (informacje
prasowe, audycje radiowe i
telewizyjne) oraz informacje na
stronach internetowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych.

W wyniku współpracy z lakalnymi mediami na terenie
województwa lubuskiego opublikowano 15 artykułów prasowych i
2 audycje telewizyjne.

ogół społeczeństwa: 100000/100000

działania wspomagające
kampanię: 15 artykułów
prasowych, 2 audycje telewizyjne

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

267

Edukacja osadzonych w zakładzie
karnym (prelekcje, rozmowy
indywidualne) - PSSE Sulęcin.

osoby pozbawione wolności: 400/320

Liczba programów edukacyjnych:
1 - Program profilaktyki HIV/AIDS
wśród osadzonych w Zakładzie
Karnym w Słońsku.

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

268

Edukacja osób zrzeszonych w
Centrum Integracji Społecznej w
Drezdenku (wykład, projekcja filmów,
dystrybucja materiałów
edukacyjnych).

inne: 15/51

Liczba programów edukacyjnych:
1 - Edukacja podopiecznych
Centrum Integracji Społecznej w
Drezdenku.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych w
zakładach opieki zdrowotnej na
terenie województwa lubuskiego
przeznaczonych dla kobiet w ciąży
(informacje o PKD na terenie
województwa lubuskiego).

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
15000/15000
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Liczba kobiet, które poddały się
testowaniu w związku z ciążą: 166
Odsetek kobiet w ciąży z
wynikiem HIV+: 0

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

Razem:

13 930,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

270

Działania edukacyjne w zakresie
kształtowania postaw
odpowiedzialności za zachowania

punkty informacyjno - edukacyjne podczas akcji
wykłady / PSSE: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Żywiec/,
pokaz multimedialny /PSSE Częstochowa/,
m. in. omawiano zasady postępowania po ekspozycycji
zawodowej na krew i inny potencjalnie zakażony materiał mogący
zawierać wirusa HIV

ogół społeczeństwa: /324275
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
studenci
osoby pozbawione wolności: 400/400
pracownicy służby zdrowia:
2000/1600
inne: 5000/6500
uczniowie szkoły gimnazialnej:
14473/14173
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
21243/21973
Razem: 43116/368921

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
156,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 156,00
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- Poradnictwo metodyczne dla
jednostek i instytucji realizujących
działania z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS
- Propagowanie Ogólnopolskiego
Telefonu Zaufania AIDS.
- Dystrybucja materiałów informacyjno
- edukacyjnych adresowanych do
grup docelowych.

- narady - 40 /PSSE: Bielsko Biała, Bytom, Dąbrowa Górnicza,
Kłobuck, Lubliniec, Żywiec/
- poradnictwo indywidualne - 70 /PSSE: Bielsko Biała, Chorzów,
Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Wodzisław Śląski/

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
osoby pozbawione wolności: 400/400
pracownicy oświaty
inne
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
Razem: 400/400

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

272

Obchody Światowego Dnia AIDS

- przeprowadzono 53 akcje /psse woj. ślaskiego/,
- imprezy okolicznościowe,
- podsumowania konkursów .

ogół społeczeństwa
osoby pozbawione wolności
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
inne
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

273

Powiatowe konkursy: wiedzy,
plastyczne, multimedialne dla
młodzieży szkolnej

Konkursy /PSSE: Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza,
Katowice, Kłobuck, Myszków, Sosnowiec/
Olimpiady /PSSE Chorzów, Lubliniec, Myszków/

inne
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Planowana kwota: 7856,00
Wydatkowana kwota:
5433,99
Dof. z innych źródeł:
inne: 3912,00
Inspekcja Sanitarna:
1021,00
Organizacja pozarządowa:
500,00
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Propagowanie społecznych kampanii
multimedialnych oraz nagłośnienie
akcji w mediach.

- Kampania społeczna "Wiedza ratuje życie" promuje testowanie
w kierunku HIV, zwłaszcza w punktach konsultacyjno diagnostycznych, w których można wykonać test anonimowo i
bezpłatnie
- Kampania społeczna "Daj szansę swojemu dziecku, nie daj
szansy AIDS", której celem jest zachęcenie kobiet planujących
macierzyństwo i oczekujących dziecka do rozważenia wykonania
testu w kierunku HIV.
- Media lokalne 17 - /PSSE: Bielsko Biała, Bytom, Jaworzno,
Rybnik, Tychy, Żywiec/

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
studenci
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Przeprowadzenie szkoleń
warsztatowych dotyczących
ograniczenia rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV

Szkolenia przeprowadzono dla grup zawodowych: kadra
pedagogiczna, kadra medyczna, służby mundurowe,

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe

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

276

Zamieszczenie informacji o treściach Przeprowadzone działania mają na celu podniesienie poziomu
edukacyjnych dot. HIV/AIDS na
wiedzy społeczeństwa na temat HIV i AIDS oraz zachęcają do
stronach internetowych psse woj.
podejmowania bezpiecznych zachowań.
śląskiego i partnerów biorących udział
w akcji (m.in. rozpowszechnienie
"Walentynkowej kartki"; opracowanej
przez Krajowe Centrum ds. AIDS)

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Promowanie anonimowego i
Podczas akcji zorganizowano 3 punkty anonimowego i
bezpłatnego wykonywania testowania bezpłatnego testowania w kierunku HIV /psse: Bytom, Dąbrowa
w kierunku zakażenia HIV
Górnicza, Katowice/
Organizacja punktów anonimowego i
bezpłatnego testowania w kierunku
HIV podczas akcji

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę
studenci
inne
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

Razem:
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5 589,99

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

278

Konkurs na ulotkę pt "Wiedza i
bezpieczne zachowanie pomoże
uchronić się przed zakażeniem
wirusem HIV

W konkursie uczestniczyli uczniowie z 5 szkół

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/250

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

279

Konkurs wiedzy pt "Wiedza o
HIV/AIDS"

W konkursie uczestniczyli uczniowie z 4 szkół

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/300

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

280

Spotkania edukacyjne z
przedstawicielem Fundacji Res
Humanae

Spotkania odbyły się w 4 szkołach -3 gimnazja, 1
ponadgimnazjalna. zajęcia zorganizowano we współpracy z
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Końskich

uczniowie szkoły gimnazialnej:
247/247
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
72/72
Razem: 319/319

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1500,00

281

Szkolenie dla nauczycieli

Zadanie zrealizowano we współpracy z ZR PCK w Jędrzejowie

pracownicy oświaty: 15/8

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

282

Warsztaty dla młodzieży szkolnej

W warsztatach udział wzięli uczniowie 2 szkół
ponadgimnazjalnych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
150/118

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

283

Warsztaty szkoleniowe dla
młodzieżowych liderów zdrowia

Zadanie kontynuowane, odbyło się 12 warsztatów dla 471
uczniów. Zrealizowane przy współpracy z ZR PCK w Jędrzejowie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
120/471

Planowana kwota: 1800,00
Wydatkowana kwota:
1800,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
1800,00

284

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
do Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych woj.
świętokrzyskiego

Przekazywanie materiałów akcydensowych otrzymanych z
Krajowego Centrum ds AIDS do Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych woj. świętokrzyskiego

pracownicy służby zdrowia: 14/14

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

285

Happening z okazji Światowego Dnia
AIDS

Zadanie zrealizowano przy współpracy ZR PCK w Jędrzejowie,
Domem Kultury w Jędrzejowie,Komendą Powiatową Policji w
Jędrzejowie

uczniowie szkoły gimnazialnej: 100/93

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 100,00
Organizacja pozarządowa:
400,00
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Konkurs na prezentacja multimedialną W konkursie udział wzięli uczniowie z 8 szkół
pt. "Poznaj fakty i nie bój się
HIV/AIDS"

uczniowie szkoły gimnazialnej:
500/154

287

Konkurs plastyczny "Porozmawiajmy
o AIDS" wraz z pokonkursową
wystawą prac plastycznych

W konkursie udział wzięło 15 szkół średnich. Konkurs
zrealizowany przy współpracy z ZR PCK w Jędrzejowie oraz
Komendą Policji w Jędrzejowie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
45/45

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
841,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 141,00
Organizacja pozarządowa:
700,00
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Konkurs wiedzy "Co musisz wiedzieć
o HIV i AIDS"

konkurs zrealizowany został przy współpracy z Zespołem Szkół
Techniczno Informatycznych w Busku Zdroju oraz Starostwem
Powiatowym w Busku Zdroju

uczniowie szkoły gimnazialnej: 25/12
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
23/12
Razem: 48/24

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 300,00

289

Organizacja kącików z ulotkami i
plakatami w pubach, kawiarniach,
dyskotekach, bibliotekach publicznych
oraz zakładach fryzjerskich na terenie
miasta Kielc

ogół społeczeństwa: 6000/3000

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

290

Zorganizowanie punktu
informacyjnego na dworcu kolejowym
w Kielcach podczas festynu
"Bezpieczne wakacje, oplakatowanie
dworca PKP Kielce plakatami dot.
HIV,AIDS

ogół społeczeństwa: 500/500

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

W festynie "Bezpieczne wakacje" udział biorą przedstawiciele ZR
PCK, Świętokrzyskiego Centrum Onkologi, Stowarzyszenia
"Nadzieja Rodzinie", Komendy Miejskiej Policji, Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy.

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

Razem:
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6 691,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

291

Formy:
-warsztaty dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych (Tarnów - 12h,
Kraków - Ośrodek Fundacji
PRAESTERNO - 3h, Oświęcim- 3h);
-kontynuacja olimpiady wiedzy o HIV i
uzależnieniach w Gorlicach;
- konkurs wiedzy o uzależnieniach w
Mordarce oraz olimpiada wiedzy o
HIV/AIDS w szkołach gimnzj. pow.
nowotarskiego;
- program edukacyjny "Kryzys pod
kontrolą" w II LO w Chrzanowie;
- konkurs na ulotkę dot. profilaktyki
HIV/AIDS + wystawa prac (PSSE
Limanowa).

Corocznie PSSE w Gorlicach organizuje powiatową olimpiade
wiedzy o AIDS i uzależnieniach przy współpracy samorządów
lokalnych pow.gorlickiego w której uczestniczy młodzież ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fundatorem nagród są
samorządy lokalne. Podobne działania prowadzone sa przez
PSSE w Nowym Targu, ktora od kilku lat promuje wiedzę o
HIV/AIDS wśrod młodzieży gimnazjalanej.
W oparciu o program G. Węglarczyk - Bez ryzyka i podręcznik
zapobieganie HIV/AIDS i ch.przenoszonym drogą płciową
prowadzone sa warsztaty dla młodzieży z szkół
ponadgimnazjalnych pow. tarnowskiego.

inne: 300/200
uczniowie szkoły gimnazialnej:
12806/8870
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
34602/28285
Razem: 47708/37355

Planowana kwota: 2650,00
Wydatkowana kwota:
2513,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2350,00
Inspekcja Sanitarna: 163,00

292

1) Kontynuacja kampani "Daj
szanse..." skierowanej do kobiet
planujących macierzyństwo lub
będących w ciązy,
2) Spopularyzowanie i
rozpowszechnianie kampanii na 2010
"Wiedza ratuje życie" (dla os. w wieku
18-39, aktywnych seksualnie)
3) Przesyłanie wytycznych i zaleceń
do placówek objętych nadzorem PIS i
zaopatrzenie ich w materiały
edukacyjne dot.kampanii,

Edukacja pacjentek poradni "K" i odz. ginekolog-położniczych
(łącznie 201 ZOZ) w kierunku zachęcania do wykonywania
testów w kierunku HIV.
Ankietyzacja 68 kobiet w 3 Poradniach "K" w Miechowie dot.
wyrażenia opinii nt. celowości poddania się badaniom w kierunku
HIV. Zorganizowano 3 konferencje - Kraków - 130 os, Nowy Sącz
- 210 os, Oświęcim - 80, w których uczestniczyli pedagodzy,
dyrektorzy szkół ponadgimazj. i młodzież. Udzielono 5 wywiadów
radiowych, 3 telewizyjne i opubliko.5 art. w prasie. Ponadto
zorganizowano imprezę plenerową w Krakowie.

ogół społeczeństwa: 338800/186920
osoby pozbawione wolności: 40/40
pracownicy służby zdrowia:
12550/3050
pracownicy oświaty: 179/159
służby mundurowe: 30/30
inne: 22200/18200
uczniowie szkoły gimnazialnej:
20712/15326
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
34899/28706
Razem: 429410/252431

Planowana kwota: 1100,00
Wydatkowana kwota:
3950,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
1050,00
Wojewoda: 2900,00
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1) Edukacja w zakresie prewencji
HIV/AIDS i chorób przenoszonych
drogą płciową różnych grup z
wykorzystaniem różnych dostepnych
metod i form edukacyjnych takich jak:
wykłady (2), szkolenia (4), pogadanki
(110). prelekcje (11), konkursy
wiedzy(14), konkursy plastyczne(5)
ekspozycje wizualne (60),
poradnictwo(11 758), projekcje
filmowe (30),apele szkolne (34),
prezentacje multimedialne (5).
2) Nawiązanie współpracy z JST w
celu pozyskania środów finansowych
na działalność edukacyjną.

Edukacja prowadzona była na terenie placówek szkolnych
(gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) przy wykorzystaniu
sprawdzonych metod i form edukacyjnych podległych 19 PSSE.
Jednymi z ciekawszych form były: konkurs wiedzy o tematyce
HIV/AIDS oraz uzależnień w Nowym Sączu, konkurs na fraszkę
(PSSE Wadowice) oraz szkolenie pracowników Szpitala w
Miechowie nt. zmniejszenia ryzyka transmisji HIV na personel
medyczny.

ogół społeczeństwa: 184500/184000
osoby pozbawione wolności: 40/40
pracownicy służby zdrowia: 655/205
pracownicy oświaty: 34/34
studenci: 500000/
inne: 2500/2427
uczniowie szkoły podstawowej:
62927/45334
uczniowie szkoły gimnazialnej:
28735/22482
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
62/45
Razem: 779453/254567

Planowana kwota: 1750,00
Wydatkowana kwota:
1407,53
Dof. z innych źródeł:
inne: 50,00
Inspekcja Sanitarna:
1407,00
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Przygotowanie i dystrybucja
materiałów edukacyjnych w oparciu o
rozdzielnik przekazany z Krajowego
Centrum ds..AIDS dla potrzeb
placówek podległych oraz instytucji i
organizacji pozarządowych
prowadzacych działalność
profilaktyczną w zakresie HIV/AIDS.

Przygotowywanie rozdzielników materiałów
ogół społeczeństwa: 1000000/544888
oświatowo-zdrowotnych o tematyce zw. z profilaktyką HIV/AIDS.
- Kampania "Daj szansę swojemu dziecku" - 17 tys. sztuk
(plakaty, ulotki)
- Kampania "Wiedza ratuje życie" - 1 355 sztuk (kalendarze, torby,
ulotki, plakaty, pakiety z prezerwatywą)
- pozostałe materiały - 31 547 sztuk
Ogółem w 2010 r. przekazano 49 902 sztuki.

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

295

Dalsza współpraca i nadzór nad
Poradnia Leczenia Nabytych
Niedoborów
Odporności przy Klinice Chorob
Zakażnych CM UJ w Krakowie przez
pracowników Oddziałów Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE
w Krakowie.

Stały kontakt z pracownikami poradnii. Przekazywanie aktualnych
materiałów edukacyjnych dla potrzeb poradni.

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

pracownicy służby zdrowia: 30/30
inne: 200/150
Razem: 230/180

Razem:
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SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

296

Edukacja młodzieży szkolnej w
placówkach nauczania, wychowania.

Edukację młodzieży realizowano w ramach edukacji
bezpośredniej na zaproszenie dyrekcji szkół przez pracowników
Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych, którzy
posiadają certyfikaty Krajowego Centrum ds AIDS, lub przez
przedstawicieli środowiska szkolnego we współpracy z
pracownikami PSSE.

studenci: 3500/
uczniowie szkoły gimnazialnej:
5084/3831
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
8234/6610
pracownicy służby zdrowia: 2/2
pracownicy oświaty: 51/54
Razem: 16871/10497

Wskaźnik dodatkowy 1: Zasięg:
gimnazja - 36, szkoły
ponadgimnazjalne 598, internat
1,Formy: szkoleń 22, narad 14,
wykładów 11, pogadanek 28,
porad metodycznych 37, emisji
filmów 12,

297

Edukacja w zakresie podstawowej
wiedzy o HIV/AIDS grup ludnosci

Zadanie realizowano w formie narad, pogadanek, szkoleń dla
pracowników jednostek samorządowych, zoz-ów, zakładów
kosmetycznych, fryzjerskich, placówek nauczania i wychowania,
ośrodków wypoczynku. Wykorzystywano imprezy masowe,
festyny i dożynki dla przeprowadzania rozmów indywidualnych z
osobami zainteresowanymi.

ogół społeczeństwa: 1900/2955
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /20
pracownicy służby zdrowia: 231/231
pracownicy oświaty: 44/44
służby mundurowe: 355/35
pracownicy socjalni: 2/2
inne: 30/218
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 13/5
Razem: 2575/3510

Wskaźnik dodatkowy 1: zozów 30,
Planowana kwota: 0,00
jednostek samorządu
Wydatkowana kwota: 0,00
terytorialnego 5, zakłady
Dof. z innych źródeł:
fryzjerskie i kosmetyczne 227,
inne: 70,00
solaria 22, poradnie
Inspekcja Sanitarna: 299,00
psychologiczne 3, ośrodki
wypoczynku 60, placówki
nauczania 37, festyny 4
Wskaźnik dodatkowy 2: szkolenia
4, narady 55, pisma do placówek
25, pogadanki 58, formy wizualne
68, rozmów, instruktaży 200,
festyny 4,

298

Imprezy edukacyjne w placówkach
nauczania oraz przedstawienia,
spektakle, dramy,

Realizacja polegała inspirowaniu szkół do podejmowania
niestandardowych przedsięwzięć angażujących aktywność
młodzieży. Zachęcano do organizacji uroczystych apeli, spektakli,
inscenizacji. Wspólnie z pracownikami PSSE w Tomaszowie
Lubelskim i Radzyniu przeprowadzono imprezy w: Zespole Szkół
Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Zespole Szkół NR 4 w
Tomaszowie Lubelskim, i Zespole SZkół w Woli Osowińskiej

pracownicy oświaty: 23/23
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
900/1020
Razem: 923/1043

Wskaźnik dodatkowy 1: 1
gimnazjum, 2 szkoły
ponadgimnazjalne
Wskaźnik dodatkowy 2: narady 2,
rozmowy indywidualne 2, apele 3.
przedstawienie teatralne 1

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

299

Organizacja we wspólpracy z
placówkami nauczania i partnerami
konkursów wiedzy i olimpiad dla
młodzieźy

Współpraca i organizacja konkursów i olimpiad przez PSSE Biała
Podlaska, Chełm, Janów, Hrubieszów, Łęczna, Parczew, Radzyń,
Tomaszów, Zamość, poprzez układanie pytań konkursowych,
uczestnictwo w pracach komisji, zwracanie się do partnerów o
środki finansowe na nagrody i drobne upominki dla młodzieży
oraz na dyplomy i podziękowania dla realizatorów. Partnerzy:
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, Zarząd Rejonowy
PCK w Chełmie, Medyczne Studium Zawodowe w CHełmie,
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Zespół Szkół
Rolniczych w Kijanach, Miejski Ośr. Pomocy Społecznej
wParczewie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dębowej Kłodzie, Producenci m.
Parczew:Piekarnia M. Lipka, PPHU P. Piskorski, Gimnazjum w
Woli Osowińskiej, Starostwo Powiatowe we Włodawie.

studenci: 1000/
pracownicy służby zdrowia: 10/7
pracownicy oświaty: 16/21
pracownicy socjalni: 2/2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/3
inne: /3
uczniowie szkoły gimnazialnej: 81/85
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5952/744
Razem: 7064/865

Wskaźnik dodatkowy 1: gimnazja
14, szkoły ponadgimnazjalne 31,
pisma do placówek i do
fundatorów nagród, opracowania
regulaminów itp
Wskaźnik dodatkowy 2: 14
konkursów o zasięgu
środowiskowym, miejskim lub
powiatowym

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3014,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00
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Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 200,00

300

Organizacja we współpracy z
placówkami nauczania konkursów
plastycznych dla dzieci i młodziezy

Zainspirowanie placówek nauczania do przeprowadzenia
konkursów plastycznych, rozmowy z koordynatorami szkolnymi,
zorganizowanie wystaw pokonkursowych.

studenci: 400/
uczniowie szkoły podstawowej:
100/68
uczniowie szkoły gimnazialnej: 18/41
Razem: 518/109

Wskaźnik dodatkowy 1: szkoły
podstawowe 5, gimnazja 6
Wskaźnik dodatkowy 2: narady1,
instruktaże 3, poradnictwo
metodyczne 1, wystawy 2,

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 298,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

301

Poradnictwo metodyczne i
merytoryczne udzielane osobom
zaangażowanym w edukację

Porad metodycznych i merytorycznych udzielano pracownikom
gabinetów medycyny szkolnej, ,=nauczycielom, pedagogom
szkolnym, pracownikom służby zdrowia

pracownicy służby zdrowia: 300/338
pracownicy oświaty: 130/148
służby mundurowe: 13/13
pracownicy massmediów: 10/12
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 16/2
Razem: 469/513

Wskaźnik dodatkowy 1: zakłady
opieki zdrowotnej 210, gimnazja
31, szkoły ponadgimnazjalne 63
Wskaźnik dodatkowy 2:
poradnictwo, pisma informacyjne,
listy intencyjne mają na celu
przekaz rzetelnej informacji nt.
HIV/AIDS

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

302

Szkolenie przedstawicieli jednostek
administracji rzadowej i
samorzadowej, nauczycieli,
pielęgniarek

Przeprowadzenie 11 szkoleń oraz narady, pogadanki i rozmowy
indywidualne z przedstawicielami różnych grup zawodowych

pracownicy służby zdrowia: 381/446
pracownicy oświaty: 164/155
służby mundurowe: 43/40
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 30/5
inne: 75/75
Razem: 693/721

Wskaźnik dodatkowy 1: jednostki
samorządu terytorialnego 27,
gimnazja 35, szkoły
ponadgimnazjalne 16, zakłady
opieki zdrowotnej 63, gabinety
medycyny szkolnej 7
Wskaźnik dodatkowy 2: szkolenia
9, narady 2, warsztaty 1,
pogadanki 53, rozmowy
indywidualne 35,instruktaże 95

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

303

Udostępnianie materiałów do edukacji Przekazanie plakatów zachęcających do wykonania badań w
kobiet w okresie prokreacji w
kierunku wykrycia wirusa HIV przed lub w czasie ciąży.
zakładach opieki zdrowotnej

ogół społeczeństwa: 10000/14828
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1000/1500
pracownicy służby zdrowia: 353/326
inne: 21/63
Razem: 11374/16717

Wskaźnik dodatkowy 1: zakłady
opieki zdrowotnej 216, szkoły
rodzenia 3, zakłady fryzjerskie 50,
kina,lokale gastronomiczne,
hotele 9,
Wskaźnik dodatkowy 2: materiały
z Krajowego Centrum ds AIDS
(plakaty)

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

304

VII powiatowy konkurs wiedzy o AIDS Opracowanie regulaminu, pytań konkursowych, przekazanie
dla młodzieży szkół
zaproszenia do udziału w konkursie wiedzy o AIDS wszystkim
ponadgimnazjalnych
placówkom ponadgimnazjalnym na terenie powiatu ryckiego,
przeprowadzenie eliminacji na 2 etapach wewnątrzszkolnym i
powiatowym. Gospodarzem etapu powiatowego był Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sobieszynie. Nagłośnienie konkursu w
lokalnych mediach.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/2
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
620/454
pracownicy oświaty: 9/9
pracownicy massmediów: 1/1
Razem: 632/466

Wskaźnik dodatkowy 1: 9 szkół
ponadgimnazjalnych
Wskaźnik dodatkowy 2: narady 2,
instruktaże 8, pisma do placówek
nauczania 9, dyplomy dla
uczestników 27, podziękowania
dla realizatorów 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 650,00
Inspekcja Sanitarna: 100,00
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Emisja spotów radiowych,
telewizyjnych i plansz informacyjnych

Nawiązanie współpracy z przedstawicielami mediów lokalnych ogół społeczeństwa: 89000/675000
przedstawicielami prasy ozasięgu powiatowym, telewizji
pracownicy massmediów: 6/4
kablowych i stacji radiowych. Opracowanie plansz do emisji w tv
Razem: 89006/675004
kablowych w których nie ma możliwości technicznej emisji spotów.

sponsorzy i partnerzy: TV Vectra
w Białej PodlaskiejTV kablowe w
Janowie Lubelskim, Świdniku, TV
Master w Łukowie
działania wspomagające
kampanię: opracowanie własne
spotu 1, opracowanie 2 plansz
infotmacyjnych do pokazu,
przeprowadzenie narad z
partnerami

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

306

Popularyzacja tresci dotyczących
kampanii za pomocą ekspozycji
wizualnych własnych i
zorganizowanych we współpracy z
partnerami

Treści w formie wizualnej prezentowano w ramach stałych
ekspozycji w zakładach opieki zdrowotnej, w 20 PSSE, domach
kultury, bibliotekach, uczelniach oraz doraźnie w ramach imprez i
festynów

ogół społeczeństwa: 200000/200000
pracownicy służby zdrowia: /45
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /9
członkowie organizacji
pozarządowych: 3/3
studenci: /100
Razem: 200003/200157

sponsorzy i partnerzy: Urząd
Miasta w Chełmie Wydział Spraw
Społecznych, Urząd Miasta i
Starostwo Powiatowe w Łukowie,
Wydz. Zamiejscowy KUL w
Tomaszowie Lubelskim
działania wspomagające
kampanię: Chełmski Marsz po
Zdrowie, punkty informacyjne
Wskaźnik dodatkowy 1:
ekspozycje wizualne 77,
informacje na stronach
internetowych, artykuły prasowe
4,

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2500,00
Inspekcja Sanitarna: 58,00

307

Propagowanie informacji o
możliwości wykonania bezpłatnych i
anonimowych badań wraz z
poradnictwem w PKD w Lublinie i
PKD w Puławach

Przekazanie informacji z dokładnym adresem, godzinami pracy
punktów informacyjno diagnostycznych do upowszechnienia za
pośrednictwem zozów, środków masowego przekazu, i partnerów
pozyskanych do współpracy

ogół społeczeństwa: 100000/100000
pracownicy służby zdrowia: 154/211
pracownicy socjalni: 2/2
pracownicy massmediów: 14/12
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/26
środowiska opiniotwórcze
inne: 40000/34000
Razem: 140180/134251

działania wspomagające
kampanię: przekaz informacji do
wielu podmiotów i partnerów.
sponsorzy i partnerzy: zoz-y 133,
jednostki samorządwe 17, zakłady
fryzjerskie i kosmetyczne 14,
ekspozycje wizualne w mcach.
publ 221, publikacje w mediach 3,
na stronach internetowych 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Włączanie się w organizację
ogólnopolskiej multimedialnej
społecznej kampanii HIV/AIDS "Daj
szansę swojemu dziecku. Zrób test na
HIV"

Nawiązanie współpracy z przedstawicielami mediów lokalnych,
opracowanie treści artykułów i komunikatów do publikacji,
rozesłanie pism do partnerów zapraszających do propagowania
tresci kampanii, przeprowadzenie narad i rozmów o zakresie
uczestnictwa.

ogół społeczeństwa: 100000/94847
pracownicy służby zdrowia: 140/187
pracownicy oświaty: 141/176
pracownicy massmediów: 17/14
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 6/6
studenci: 1000/1600
inne: 35/75
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
4000/7400
Razem: 105339/104305
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działania wspomagające
kampanię: festyny w Fajsławicach
i Łukowie, artykuły prasowe 5,
komunikaty 12, audycje tv 2,
pisma do partnerów kampanii 6,
rozmowy połączone z
instruktażem 250, narady 17,
ekspozycje wizualne 70
Wskaźnik dodatkowy 1: Miejsca
dotarcia z informacją: domy
kultury 6, zozy -143, jednostki
samorządu terytorialnego 6,
zakłady fryzjerskie 61, uczelnie i
placówki nauczania

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

Razem:

200,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

309

Kampania "Porozmawiajmy o
HIV/AIDS"

310

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

- warsztaty dla uczniów
- konkurs literacki dla uczniów

Finansowanie
Pozostałe

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
700/715

Wskaźnik dodatkowy 1: W
warsztatach uczestniczyło 715
uczniów z 7 szkół
ponadgimnazjalnych

Konkurs na plakat "Młodzież o AIDS"

uczniowie szkoły gimnazialnej: 70/55

Wskaźnik dodatkowy 1: W
konkursie brało udział 55 uczniów
gimnazjum

311

Lokalna kampania
profilaktyczno-edukacyjna
"Porozmawiajmy o HIV/AIDS" w
Zduńskiej Woli.

studenci: 1000/

Planowana kwota: 3800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

312

Lokalna kampania
profilaktyczno-edukacyjna
"Porozmawiajmy o HIV/AIDS" w
Zduńskiej Woli.

studenci: 1000/

Planowana kwota: 3800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

313

Lokalny program edukacyjny
"Profilaktyka zakażeń HIV" dla
uczniów klas III szkół gimnazjalnych w
Piotrkowie Trybunalskim.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
2000/2014

Wskaźnik dodatkowy 1: W
programie uczestniczyło 2014
uczniów klas III gimnazjum

314

Organizacja i realizacja konkursów
wiedzy oraz na różne formy
plastyczne, olimpiad o
międzypowiatowym i powiatowym.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
2000/2097

Wskaźnik dodatkowy 1: W
konkursach uczestniczyło 2097
odbiorców

315

Organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS: wojewódzkiego
i powiatowych.

ogół społeczeństwa

316

Szkolenia dla pielęgniarek medycyny
szkolnej

zrealizowane zostały dwa szkolenia

pracownicy służby zdrowia: 50/50

Wskaźnik dodatkowy 1: W dwóch
szkoleniach uczestniczyło 50
pielęgniarek

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

317

Kampania "Daj szansę swojemu
dziecku. Nie daj szansy AIDS"

- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
- przekazanie informacji dotyczących założeń kampanii do
mediów lokalnych i zamieszczenie na stronach internetowych
Inspekcji Sanitarnej

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
250000/250000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców kampanii 250000 osób

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
300,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 400,00
Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
0,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00
Organizacja pozarządowa:
0,00

318

Kampania medialna "Daj szansę
swojemu dziecku, Nie daj szansy
AIDS"

319

- Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: ZOZ-y,
NZOZ-y, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy
Rodzinie, PCK, Szkoły Ponadgimnazjalne, Szkoły Rodzenia,
organizacje pozarządowe
- Współpraca z mediami lokalnymi - nagłośnienie założeń
kampanii w TV, radiu i prasie
- Zamieszczenie informacji dotyczących kampanii na stronach
internetowych Inspekcji Sanitarnej

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
250000/250000

Wskaźnik dodatkowy 1:
Działaniami kampanii zostało
objętych blisko 250000 kobiet
ciężarnych i planujących ciąże

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

Badania ankietowe młodzieży na
temat wiedzy w zakresie HIV/AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej:
250/306
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/162
Razem: 450/468

Wskaźnik dodatkowy 1:
Ankietyzacją zostało objętych 468
uczniów

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

320

Debata "Czy w wieku gimnazjalnym
trzeba mówić o AIDS"

uczniowie szkoły gimnazialnej:
100/100

Liczba programów edukacyjnych:
W debacie uczestniczyło 100
gimnazjalistów

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

uczniowie szkoły gimnazialnej:
300/300
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
230/230
Razem: 530/530

Liczba programów edukacyjnych:
W przedsięwzięciu uczestniczyło
530 uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00
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Warsztaty dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z profilaktyki
zakażeń wirusem HIV

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
227/227

Liczba programów edukacyjnych:
W warsztatach uczestniczyło 227
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS

- Eventy poświęcone aspektowi akceptacji społecznej osób
żyjących z HIV i chorych na AIDS
- Konkursy plastyczne i konkurs radiowy, poświęcone znajomości
zagadnień z zakresu HIV i AIDS
- Debaty uczniów`szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
poświęcone zachowaniom ryzykownym i społecznej akceptacji
osób żyjących z HIV i chorych na AIDS
- Przekazanie do mediów lokalnych informacji dotyczących
obchodów Światowego Dnia AIDS oraz zamieszczenie informacji
na stronach internetowych Inspekcji Sanitarnej

ogół społeczeństwa: 2000/2127

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

Razem:
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WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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1) Konferencja powiatowa z Okazji
Światowego Dnia AIDS.
2) Podsumowanie działań w powiecie
i województwie.
3) Informacje o PKD.
4) Udział młodzieży, nauczycieli,
władz organizacji pozarządowych,
mediów lokalnych.
5) Podsumowanie konkursu wiedzy
dla młodzieży.

Zorganizowano Powiatową Konferencję o HIV/AIDS, na której
odbyła sie edukacja młodzieży, podsumowanie konkursu dla
gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, występ
artystyczny, liczba uczestników 150. Realizacja zadania jak w
harmonogramie.

pracownicy służby zdrowia: 10/10
pracownicy oświaty: 20/30
pracownicy massmediów: 1/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/10
uczniowie szkoły gimnazialnej: 40/40
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
40/60
Razem: 113/150

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
1000,00
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2 spotkanie Wojewódzkiego Zespołu
ds Profilaktyki HIV/AIDS w
warmińsko-mazurskim.
Podsumowanie działań z 2009 roku,
założenia na 2010 rok członków
zespołu.

Na spotkaniu Centrum Zdrowia Publicznego przewodnicząca
inne: 2/2
Zespołu Pani dyrektor CZP przekazała członkom zespołu
zamierzenia własne między innymi zakup materiałów z profilaktyki
HIV/AIDS , zorganizowanie konferencji dla pielęgniarek, lekarzy,
pedagogów i policji. Spotkania są organizowane cyklicznie w
Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie.Ze strony WSSE oraz
PTOZ członkiem zespołu jest Elżbieta Michalak.

326

Dystrybucja materiałów

Rozprowadzono materiały edukacyjne do Szkoły Muzycznej I
Stopnia w Szczytnie, telewizji lokalnej Mazur do 20 ośrodków
zdrowia na terenie powiatu szczycieńskiego, do Szpitala
Powiatowego w Szczytnie, do 7 gabinetów ginekologicznych, do
1 MOPS.

327

Dystrybucja materiałów edukacyjnych Dystrybucja materiałów edukacyjnych broszury " Wszystko co
.
powinieneś wiedzieć o AIDS" - 35 szt, "Druga strona wakacji"- 30
szt, "Jak możesz uniknąć zakażenia HIV"- 180 szt. Dodatkowo
rozdysponowano plakaty "Bądź mamą na medal", ulotki "Daj
szansę swojemu dziecku". Materiały trafiły do 8 ZOZ-ów, 4
Poradni K, Urzędu Miasta Nowe Miasto Lubawskie, Starostwa
Powiatowego oraz do ośrodków wypoczynkowych.

328

Dystrybucja materiałów do PSSE .

WSSE w Olsztynie przeprowadziła dystrybucję materiałów do 19 pracownicy służby zdrowia: 19/19
PSSE otrzmanych z KC ds AIDS : Broszurkę dla młodziezy -7000
szt, ulotkę zakładkę 19 000 szt, Broszurę "Co musisz wiedziec o
AIDS" 1500 szt.

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

329

Dystrybucja materiałów edukacyjnych

Materiały rozporowadzono do 6 ośrodków zdrowia, 4 szkół
ponadgimnazjalnych, 1 MOPS, 1 Starostwa Powiatowego w
Ostródzie

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

Wskaźnik dodatkowy 1: wymiana
spostrzeżeń, uwag członków
zespołu

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

pracownicy służby zdrowia: 20/28
pracownicy socjalni: 1/1
pracownicy massmediów: 1/1
Razem: 22/30

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

pracownicy służby zdrowia: 8/8
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/2
inne: 4/4
Razem: 14/14

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

pracownicy socjalni: 1/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
4/4
Razem: 6/6
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych

Przekazano materiały rózne ( kampanijne ale i broszury) do 22
placówek służby zdrowia, 3 placówek nauczania i wychowania, do
Urzędu Miasta , Miejskiej Biblioteki w Ełku. Razem wydano 88
egzemplarzy materiałów edukacyjnych

inne: /2
pracownicy służby zdrowia: 20/22
pracownicy oświaty: 1/3
Razem: 21/27

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

331

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
" Bądź mamą na medal"- plakaty i
ulotki oraz innych z profilaktyki
HIV/AIDS

Materiały zostały rozprowadzone do 7 placówek służby zdrowia1200 ulotek i 20 plakatów, oraz do 9 placówek oświatowych - 38
plakatów.

pracownicy służby zdrowia: 7/7
uczniowie szkoły gimnazialnej: 9/9
Razem: 16/16

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

332

Dystrybucja materiałów edukacyjnych Materiały edukacyjne różne kampanijne i pozakampanijne zostały
do placówek podległych służby
przekazane do PTTK w Elblagu, 23 ZOZ-ów, 4 placówek
zdrowia i oświatowo-wychowawczych. oświatowo-wychowawczych, 4 szpitali.

pracownicy służby zdrowia: 3/27
pracownicy oświaty: 23/4
inne: /1
Razem: 26/32
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych. Rozdysponowano materiały edukacyjne do 13 placówek
oświatowych w tym : broszur "Druga strona wakacji", "Jak
możesz uniknąc zakażenia HIV" , oraz zakładek. Ogółem
rozdysponowano ok 200 egzemplarzy.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 8/8
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5/5
Razem: 13/13

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00
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Działania edukacyjne w poewiecie
piski, wykłady, konkursy.Akcja
prozdrowotna dla społeczności
powiatu piskiego.Konkurs wiedzy i
plastyczny.

Zorganizowano akcję w Piskim Domu Kultury, przeprowadzono
wykład "Choroby przenoszone drogą krwi i płciową" dla
młodziezy, wykład przeprowadził pracownik promocji zdrowia
PSSE Pisz Agnieszka Karmowska dla 160 słuchaczy
Przeprowadzono konkurs wiedzy i plastyczny dla uczniów 8 szkół
gimnazjalnych i 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu . Ogółem
działaniami objeto 212 uczniów..

uczniowie szkoły gimnazialnej:
100/159
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
50/53
Razem: 150/212

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

335

Edukacja młodzieży w szkołach
ponadgimnazjalnych

Przeprowadzono edukację wśród 65 uczniów trzech zespołów
szkół w Elblągu.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/65

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

336

Edukacja pracowników szpitala w
Bartoszycach.

Zawodowe ryzyko zakażenia HIV, HCV, HBV, postępowanie po
ekspozycji na krew i IPIM . Szkolenie prowadziła Elzbieta
Michalak z WSSE Olsztyn. Szkolenie zorganizowano przy
współudziale PSSE Bartoszyce ( udostępniło sprzęt
multimedialny) na zaproszenie Pani Dyrektor Szpitala w
Bartoszycach.

pracownicy służby zdrowia: /48

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Edukacja więźniów w zakładzie
karnym w Dublinach/k Ketrzyna

Edukacja odbyła sie na zaproszenie psychologa z zakładu
karnego w Dublinach. Prezentacja na rzutniku multimedialnym
obejmowała zagadnienia: Pojęcia podstawowe , drogi zakażenia,
zakaźność płynów ustrojowych, środki psychoaktywne a
zakażenia HIV, HCV, HBV, rola PKD, epidemiolologia zakażeń
HIV, kampanie i inne działania profilaktyczne.

osoby pozbawione wolności: /29

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 46,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 46,00

338

Edukacja młodzieży - Olimpiada
obrony cywilnej

W olimpiadzie poszerzono zakres obowiązującej tematyki o
zagadnienia HIV/AIDS. Opracowanie pytań.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/25
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Wskaźnik dodatkowy 1: Materiały
z KC ds AIDS

Wskaźnik dodatkowy 1: Nagrody
ufundowane przez Starostę
Powiatowego w Ełku

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

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

339

Edukacja młodzieży w szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu
nidzickiego.

Przeprowadzono edukację wśród 11 klas szkół
ponadgimnazjalnych dla 243 uczniów szkół . Edukacja dotyczyła
dwóch szkół ponadgimnazjalnych

uczniowie szkoły gimnazialnej: 3/2

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

340

Edukacja poprzez dostarczenie
materiałów edukacyjnych do różnych
grup odbiorców w powiecie piskim.

Dystrybucja materiałów do 10 zakładów opieki zdrowotnej i do 8
placówek nayczania i wychowania. Wsród dostarczonych
materiałów znajdowały sie zakładki ulotki "Daj szansę swojemu
dziecku" oraz broszury "Druga strona wakacji".

pracownicy służby zdrowia: 10/10
pracownicy oświaty: 8/8
Razem: 18/18

341

Edukacja pracowników socjalnych
województwa warmińsko-mazurskiego
na konferencji zorganizowanej przez
Centrum Zdrowia Publicznego w
Olsztynie.

Organizatorzy Centrum Zdrowia Publicznego. wykładowcy: dr
Piotr Martyn- lekarz -historia zakażeń HIV, Andrzej OlczykStowarzyszenie Razem- kampanie profilaktyczne, dr Sokoluk
-seksualne aspekty zakażeń HIV, Elżbieta Michalak - rola
Punktów Konsultacyjno-Diagnstycznych w kierunku HIV

pracownicy służby zdrowia: 100/
pracownicy socjalni: /60
Razem: 100/60
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Edukacja różnych grup
Młodzieżowych Liderów Zdrowia w
Zespole Szkół Budowlanych w
Braniewie, szkolenie pracowników
szkół .

Przeprowadzono edukacje młodziezowych Liderów Zdrowia w
Braniewie liczba uczestników 52 oraz szkolenie pielęgniarek,
pedagogów, dyrektorów szkół powiatu braniewskiego nt
profilaktyki HIV/AIDS liczba uczestników 42.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
56/52
pracownicy oświaty: 12/42
Razem: 68/94

343

Edukacja różnych środowisk poprzez
dystrybucję materiałów.

Dystrybucja materiałów Daj szansę swojemu dziecku 200 szt,
pracownicy oświaty: 20/59
plakatów Bądź mamą na medal 45 szt, tablic "Zasady
postępowania po ekspozycji 5 szt, oraz zakładek 40 szt, do 49
placówek służby zdrowia w powiecie olsztyńskim, oraz broszury
"Co musisz wiedzieć o AIDS" 30 szt, ulotki Daj szansę swojemu
dziecku 120 szt, plakaty Bądź mama na medal 20 szt do 58
placówek nauczania i wychowania. Materiały "Daj szanse
swojemu dziecku",90 szt, zakładki 100 szt, Wszystko o musisz
wiedzieć 60 szt plakaty Bądź mamą na medal 20 szt przekazano
Warmińsko- Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w
Olsztynie.

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

344

Edukacja uczniów szkól powiatu
iławskiego.

Edukacja uczniów szkół gimnazjalnych -16 i ponadgimnazjalnych- uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
7 prowadzona przez nauczycieli, pedagogów, pielęgniarki
/899
szkolne w powiecie iławskim. Edukacja objęto 2448 osób.
uczniowie szkoły gimnazialnej: /1549
Razem: /2448

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Edukacja uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
finał konkursu powiatowego wiedzy o
HIV/AIDS i uzależnieniach.

W etapie powiatowym wzięło udział 23 uczniów z etapu
szkolnego. Komisja konkursowa skłądała się z przedstawicieli :
PSSE Olsztyn, Urzędu Miasta w Braniewie, WSSE w Olsztynie,
Kuratorium Oświaty -Delegatura w Elblągu.

346

Edukacja uczniów w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych .

Edukacja 165 dzieci w szkołach podstawowych, dla 101 uczniów
w szkołach gimnazjalnych . Wtstawy i wystawki projekcje filmów .

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przekazano 800 szt materiałów
edukacyjnych

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

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono wizytację w
Zespole Szkół Zadowoych w
Pieniężnie

Wskaźnik dodatkowy 1: Konkurs
kontynuwany jest co roku ma
duże zainteresowanie młodzieży.
uczniowie szkoły gimnazialnej: /101
uczniowie szkoły podstawowej: /165
Razem: /266
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 600,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
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IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS "Nie daj szansy AIDS" w
powiecie oleckim dla szkół
gimnazjalnych. Współorganizator
Zespół Szkół w Olecku

Zrealizowano IX Konkurs Wiedzy "Nie daj szansy AIDS",
organizator PSSE Olecko, współorganizator Zespół Szkół w
Olecku, . W konkursie wzięli udział uczniowie z 9 szkół
gimnazjalnych. Inne jednostki samorządowe współrealizujące
konkurs: Urząd Miejski w Olecku, Starostwo Powiatowe w Olecku,
Urząd Gminy Kowale Oleckie, Urząd Gminy Świętajno.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 4/4
uczniowie szkoły gimnazialnej: 9/9
Razem: 13/13

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
347,96
Dof. z innych źródeł:
inne: 347,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

348

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS w
powiecie elbląskim.

Konkurs organizowany jest corocznie współorganizatorzy: PSSE
Elbląg, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblagu, Młodzieżowy
Ośrodek Terapetyczny KARAN w Elblągu.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
16/22

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 500,00

349

Organizacja Powiatowego Konkursu
wiedzy o HIV/AIDS .Wspólpraca ze
Starostwem Powiatowym w
Węgorzewie

Zorganizowano konkurs Razem przeciwko AIDS we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Wegorzewie dla 4 szkół w tym 2
gimnazjalnych i 2 ponadgimnazjalnych,.Razem wzięło udział 14
uczniów w konkursie.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 10/7
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
10/7
Razem: 20/14

350

Organizacja Powiatowego Konkursu
wiedzy o HIV/AIDS oraz konkursu na
prezentację multimedialną

XI edycja konkursu wiedzy zorganizowana przy udziale
Prezydenta Miasta Ełk, Urzędu Miasta w Olsztynie, Starostwa
Powiatowu Ełckiego, dla 5 gimnazjów powiatu ełckiego. Udział w
etapie powiatowym 16 osób.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 15/16

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1100,00

351

Organizacja debaty miedzyszkolnej w
Zespole Szkół w Działdowie, z
udziałem 3 szkół średnich.

Debata międzyszkolna dotyczyła 3 szkół ponadgimnazjalnych z
Działdowa . Organizator Zespół Szkół nr 1 w Działdowie oraz
PSSE Działdowo, udział ok 150 uczniów. Działanie
wspomagające kampanie medialne.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/150

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

352

Organizacja działań edukacyjnych w
ramach programu w gimnazjach ,
szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
działdowskiego

Przeprowadzono edukację młodziezy w 12 szkołach
gimnazjalnych i 9 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
działdowskiego. Edukacje prowadzili nauczyciele w szkołach ,
przy wsparciu PSSE Działdowo.

uczniowie szkoły gimnazialnej: /12
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/9
Razem: /21

353

Organizacja i przeprowadzenie
Przeprowadzono konkurs wśród 8 szkół ponadgimnazjalnych
Powiatowego Konkursu Wiedzy w
powiatu ostródzkiego- 21 uczniów.
Ostródzie dla szkół
ponadgimnazjalnych. Współpraca ze
Starostwem Powiatowym w Ostródzie.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
30/21

354

Organizacja i przeprowadzenie
edukacji uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu
kętrzyńskiego.

Edukacja dotyczyła 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu
kętrzyńskiego działaniami objęto 1100 uczniów w 5 szkołach
powiatu kętrzyńskiego.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5/5

355

Organizacja i przeprowadzenie
konkursu plastycznego dla szkół
ponadgimnazjalnych na terenie
powiatu kętrzyńskiego .

Zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem "Nie daj szansy
AIDS" w 3 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ketrzyńskiego.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5/3
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Wskaźnik dodatkowy 1: konkurs
realizowany corocznie

Wskaźnik dodatkowy 1: 2
wizytacje w szkołach
przeprowadzona przez PSSE
Działdowo.

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

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1000,00
Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 2 wizytacje w
ramach programu profilaktyki .

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

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 500,00

356

Organizacja konkursu plastycznego
wśród uczniów szkół gimnazjalnych .

Konkurs pod hasłem "Profilaktyka najlepszym sposobem ochrony" uczniowie szkoły gimnazialnej: 30/33
zorganizowano wśród 11 szkół gimnazjalnych powiatu iławskiego
w którym wzięło udział 33 uczniów . Nagrodzona prace były
eksponowane w Kinoteatrze Pasja w Iławie.

357

Organizacja konkursu wiedzy "Nie daj Ogłoszenie i przeprowadzenie powiatowego konkursu wiedzy o
szansy AIDS" w powiecie giżyckim.
AIDS w powiecie gizyckim. Miejsce realizacji Świetlica
Socjoterapeurtyczna w Giżycku. Organizator PSSE Gizycko ,
współorganizator Centrum Profilaktyki Uzależnień, Świetlica
Socjoterapeutyczna oraz Radio Planeta , Gazeta Gizycka w
Giżycku Ukazał sie artykuł w prasie oraz dwie informacje w Radiu
Planeta.

pracownicy służby zdrowia: 1/1
pracownicy massmediów: /2
inne: 2/2
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
15/9
Razem: 18/14

358

Organizacja konkursu wiedzy wsród
szkół powiatu gołdapskiego.

Przeprowadzono konkurs wiedzy dla 2 szkół ponadgimnazjalnych
( 44 uczniów) i 1 gimnazjum dla 27 uczniów.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 30/27
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/44
Razem: 30/71

359

Prowadzenie pracy Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w
kierunku HIV w Olsztynie.
Przygotowanie materiałów,
nagłaśnienie pracy PKD,
wykonywanie opracowań
epidemiologicznych z ankiet w PKD
Olsztyn przekazywanie wniosków
podczas szkoleń, wywiadów, i pracy
indywidualnej ze społecznością (
rozmowy indywidualne).
Przekazywanie informacji na
spotkaniach Wojewódzkiego Zespołu
ds HIV/AIDS.

Zadanie zrealizowano wg planu. W 2010 roku poradnictwem
objęto 712 osób z tego 688 skierowano na test w kierunku HIV.
PKD Olsztyn pracowało 322 h . Szczegółówe sprawozdanie
przekazano KC ds AIDS.

ogół społeczeństwa: 700/712

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wykryto
2 zakażenia HIV w PKD Olsztyn w
2010 roku

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

360

Szkolenie nauczycieli przedmioty
"Przygotowanie do życia w rodzinie".

Przeprowadzono szkolenie pt: Profilaktyka HIV/AIDS i innych
chorób przenoszonych drogą płciową dla nayczycieli powiatu
olsztyńskiego. Szkoleniem objeto 17 osób.

pracownicy oświaty: 10/17

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
przeprowadzono ankiete
oceniającą szkolenie

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

361

Szkolenie pracowników PSSE woj
warmińsko-mazurskiego.. Aktualne
zaganienia związane z HIV/AIDS.
Dokształcanie kadry inspekcji
sanitarnej.

Szkolenie zorganizowano dla 23 pracowników promocji zdrowia i
Oświaty Zdrowotnej. Poruszane zagadnienia. Epidemiologia
świat, Polska, województwo, działanie PKD w Olsztynie, leczenie
HIV+.Aktualizacja wiedzy z zakresu HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia: 25/23

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

362

Szkolenie nauczycieli i pracowników
SP w Kłebowie ( powiat lidzbarski).

Przeprowadzono szkolenie wg planu . Liczba uczestników
szkolenia 8.

pracownicy oświaty: 10/8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wskaźnik dodatkowy 1: Konkurs
realizowany corocznie.

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
320,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 320,00

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
124,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 124,00

363

Szkolenie nauczycieli, pedagogów,
pielegniarek .

Szkoleniem objeto 13 osób z 6 gimnazjaów, 5 szkół
ponadgimnazjalnych . Szkolenie dotyczyło korzystania z
podręcznika Zapobieganie HIV/AIDS i innym chorobom
przenoszonym droga płciową 'Edukacja młodzieży szkolnej i
programu "Żyję bez ryzyka.

pracownicy służby zdrowia: 2/2
pracownicy oświaty: 11/11
Razem: 13/13

364

Szkolenie pielęgniarek z powiatu
nidzickiego

Na szkoleniu przekazano materiały edukacyjne: "Co musisz
wiedziec o HIV" , "ABC wiedzy o HIV/AIDS" , "Daj szansę
swojemu dziecku", "Kodeks zdrowego życia" , liczba uczestników
9.

pracownicy służby zdrowia: /9

365

Szkolenie różnych grup społecznych.

Szkolenie grupy Społecznych Instruktorów Medycznych pt
"Wiedza ratuje życie"- 10 osób, wykład dla młodziezy w ramach
Kampanii Przeciw Homofobii Oddział w Olsztynie-11 osób

członkowie organizacji
pozarządowych: /21

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Rozmowi indywidualne z
członkami grupy SIM PCK Olsztyn

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

366

Szkolenie trzech studentek z UWM
Olsztyn które zrzeszone sa w teatrze
"CEZAR" . Szkolenie zorganizowano
w WSSE Olsztyn trwało 2 godziny
prowadzenie Elzbieta Michalak

Studentki organizowały panttomimę oraz akcje rozdawania ulotek
w dniu 1 grudnia 2010 na starym Mieście w Olsztynie oraz w
Kortowie miasteczku studenckim. Przekazano prezerwatywy
edukacyjne 150 szt, ulotkę Daj szanse swojemu dziecku 150 szt,
ulotki zakładki 300 szt, ulotki o PKD Olsztyn ( wykonane w WSSE
Olsztyn) szt 100.

studenci: /3

Ocena efektywności
podejmowanych działań: studentki
oceniły szkolenie jako bardzo
potrzebne, aktualizujące wiedzę.

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

367

Udział w imprezie zorganizowanej
przez Warmińsko-Mazurskie Centrum
Zdrowia Publicznego w Olsztynie dla
studenetów podczas Kortowiady .

Przeprowadzono wspólnie z pracownikami CZP ankietę wiedzy
dla 240 studentów, przeprowadzono quiz wiedzy wśród 30
studentów, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych nagrody w
quizie ufundowało CZP w Olsztynie.

studenci: /300

Ocena efektywności
podejmowanych działań: bardzo
duże zainteresowanie studentów
stoiskiem promocji zdrowia.

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

368

Współorganizacja Przeglądu Małych
Zrealizowano zadanie wg planu, w przeglądzie uczestniczyło 250
Form Teatralnych "Styl życia a
osób w tym uczniowie szkół podstawowych 110, gimnajzlanych
zdrowie" w Nidzicy na Zamku.
115, pracowników samorządowych10, pedagogów 15.
Organizatorzy; Starostwo Powiatowe,
Nidzicki Dom Kultury, Miejsko Gminna
Biblioteka Publiczna PSSE Nidzica.
MOPS.

pracownicy oświaty: 15/15
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/10
uczniowie szkoły podstawowej:
110/110
uczniowie szkoły gimnazialnej:
115/115
Razem: 250/250

369

Współorganizacja imprezy
Na impreze PSSE Węgorzewo przygotowało 550 ulotek o różnej
środowiskowej "Bieg bociana" w
tematyce w tym HIV/AIDS. W imprezie brało udział ok 100
Budrach. Punkt informacyjny z
uczestników.
materiałami o HIV/AIDS.
Popularyzacja PKD w Olsztynie i Ełku.

ogół społeczeństwa: 100/100

370

Współpraca z mediami lokalnymi

pracownicy massmediów: 5/5

Ukazały się artykuły w Gazecie Współczesnej, Gazecie
Olsztyńskiej, Ełckiej Gazecie Powiatowej, Nasz Ełk, Gazeta
Współczesna . Trzy artykuły nt XI konkursu o HIV/AIDS , dwa nt
profialktyki zakażeń HIV.
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Ocena efektywności
podejmowanych działań: ankieta
satysfakcji wśród uczestników
szkolenia

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

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

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3000,00

Wskaźnik dodatkowy 1: Materiały
dotyczące HIV/AIDS zostały
rozdysponowane na imprezie w
całości.

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

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

371

Współpraca z mediami lokalnymi
udzielanie wywiadów i informacji o
sytuacji epidemiologicznej
zagrożeniach wakacyjnych w
warmińsko-mazurskim.

Wywiad 10 czerwca do TV Olsztyn nt zagrożeń wakacyjnychchoroby przenoszone drogą płciową. 22 czerwca wywiad w Radio
Olsztyn do programu "Bezpieczne wakacje"nt chorób
przenoszonych drogą płciową.14 maja wywiad dla radia
KORTOWO ( studenckie) 26 luty wywiad do TV Elbląg i TV
Braniewo . Udzielanie wywiadów Elżbieta Michalak.

pracownicy massmediów: 5/5

372

Współpraca z mediami lokalnymi.

Publikacje w Radio L-1 , TV Elbląg-1 , 2 artykuły w Dzienniku
Elbląskim, 2 publikacje w "Razem z Tobą",5 informacji na
stronach internetowych BIP PSSE Elbląg.

pracownicy służby zdrowia: 5/5
pracownicy massmediów: 10/11
Razem: 15/16

373

Zajęcia edukacyjne w szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu
ostródzkiego

Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w 4 szkołach
ponadgimnazjalnych ( 222 uczestników) powiatu ostródzkiego
oraz w jednostce wojskowej w Ostródzie ( 75).

służby mundurowe: /75
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
220/222
Razem: 220/297

374

1) Nagłaśnianie kampanii w mediach
lokalnych.
2) Popularyzacja PKD w Olsztynie i
Ełku, informacje na stronach
internetowych PSSE Ostróda.

3 emisje informacji o kampaniii dla przyszłych matek w "Radio
Mazury" w Ostródzie, 4 wywiady dla radia Mazury, 1 wywiad dla
TV kablowej Ostróda,oraz zamieszczenie na stronie internetowej
BIP PSSE Ostróda spotu "Wiedza ratuje życie", 4 wywiady dla
Radia Mazury, dwie informacje w Radiu Mazury o PKD Olsztyn i
Ełk.

pracownicy służby zdrowia: 1/1
pracownicy massmediów: 1/12
Razem: 2/13

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

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

375

Dystrybucja materiałów edukacyjncyh
w powiecie gołdapskim.

Dystrybucja dotyczyła różnych materiałów edukacyjnych z
profilaktyki HIV/AIDS: ulotek "Daj szansę swojemu dziecku" ,
broszur "Wszystko co powinieneś wiedzieć o AIDS".

inne: 5/5

sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS
elementy kampanii (gadżety):
Ulotki z kampanii Daj szanse
swojemu dziecku.

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

376

Dystrybucja materiałów kampanijnych Przekazano materiały kampanijne ulotki 50 szt, plakaty 6 szt do
"Bądź mamą na medal"
Poradni K w Lidzbarku Warmińskim oraz do 5 zakładów
fryzjerskich - ulotki 150 szt.

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia: 11/1
inne: /5
Razem: 11/6

działania wspomagające
kampanię: materiały ulotki i
plakaty z KC DS AIDS Bądź
mamą na medal

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

377

Dystrybucja materiałów kampanijnych Rozdysponowano materiały edukacyjne "Bądź mamą na medal"
do szkół ponadgimnazjalnych oraz
do 7 poradni ginekologicznych, na oddział ginekologicznoplacówek służby zdrowia powiatu
położniczy szpitala w Kętrzynie
kętrzyńskiego.

pracownicy służby zdrowia: 8/8

sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS
elementy kampanii (gadżety):
Materiały z KC ds AIDS "Bądź
mamą na medal".

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

378

Dystrybucja materiałów kampanijnych
do PSSE wytypowanie placówek do
dystrybucji materiałów na poziomie
powiatowym.

sponsorzy i partnerzy: TV Olsztyn
Radio Olsztyn
działania wspomagające
kampanię: strony internetowe

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

379

Dystrybucja materiałów kampanijnych. Przekazano materialy kampanijne Bądź mamą na medal do 11
placówek słuzby zdrowia, oraz do 5 szkół ponadgimnazjalnych
powiatu mrągowskiego. Dodatkowo do szkół oprócz tych
materiałów kampanijnych zostały przekazane: broszura "Druga
strona wakacji " oraz zakłądki Jak możesz uniknąć zakażenia HIV.

sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS
elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS

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

WSSE otrzymała 8000 ulotek oraz 100 plakatów "Daj szansę
pracownicy służby zdrowia: 20/20
swojemu dziecku . Nie daj szansy AIDS". Materiały zostały
przekazane zgodnie z rozdzielnikiem do PSSE. Częśc materiałów
wykładana jest w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w
kierunku HIV w Olsztynie.
pracownicy służby zdrowia: 1/11
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5/5
Razem: 6/16
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Wskaźnik dodatkowy 1: Stała
współpraca z mediami lokalnymi.

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

380

Happening uliczny w Ełku.

381

Wspólnie z Centrum Studiów Bałtyckich PSSE Ełk zorganizował
happening uliczny z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych.
Udział wzięło 20 studentów.

studenci: /20

sponsorzy i partnerzy: Centrum
Studiów Bałtyckich
działania wspomagające
kampanię: materiały z KC ds
AIDS

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

Imprezy szkolna obchody Światowego Udział społeczności szkoły w imprezie 140 osób.
Dnia AIDS w LO w Bartoszycach.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
150/140

sponsorzy i partnerzy: materiały z
KC ds AIDS

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

382

Kampania medialna - nagłosnienie w
mediach lokalnych ( Radio UWM FM,
Gazeta Olsztyńska, TV Olsztyn, TVP3
Olsztyn informacja na stronie
internetowej PSSE Olsztyn

Organizacja Światowego Dnia AIDS, happening na Starym
Mieście w Olsztynie, prowadzenie instruktaży, rozmów
indywidualnych, dystrubycja materiałów, ekspozycje graficzne. W
organizacj imprezy brali udzial członkowie Grupy Społecznych
Instruktorów Młodziezowych PCK w Olsztynie . W imprezie wzięło
udział 160 osób. Informację o akcji zamieszczono na 4 stronach
internetowych, audycje w Radiu Olsztyn, UWM FM, Gazecie
Olsztyńskiej, Naszym Olsztyniaku, TVO.

ogół społeczeństwa: 100/160
pracownicy służby zdrowia: 1/1
pracownicy massmediów: 3/5
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/3
Razem: 107/169

sponsorzy i partnerzy: Grupa SIM
PCK Starostwo Powiatowe, Urząd
Miasta Olsztyn, media lokalne
działania wspomagające
kampanię: Materiały wydane
zprzez KC ds AIDS Daj sznasę
swojemu dziecku, zakładki ulotki

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

383

Nagłaśnianie kampanii w mediach
lokalnych , popularyzacja PKD w
Olsztynie i Ełklu, zamieszczanie
informacji na stronach internetowych

Artykuły w prasie lokalnej: Tygodnik Olecki, Głos Olecka nt
konkursu "Nie daj szansy AIDS".
Zamieszczenie na BIP PSSE Olecko informacji o kampanii
"Wiedza ratuje życie",zamieszczenie informacji o PKD Olsztyn i
Ełk na na stronach BIP PSSE Olecko, Urząd Miasta w Olecku,
Starostwo Powiatowe w Olecku, Urząd Gminy w Kowalach
Oleckich., Urząd Gminy Świetajno, Urząd Gminy Wieliczki

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/5
pracownicy służby zdrowia: 1/1
pracownicy massmediów: 2/2
Razem: 8/8

elementy kampanii (gadżety):
rozdysponowano 780 ulotek i 36
plakatów "Bądź mama na medal"
do 8 placówek słuzby zdrowia,
oraz 320 ulotek "Daj szansę
swojemu dziecku"

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

384

Nagłaśnienia kampanii w mediach
lokalnych Węgorzewski Tydzień.
Informacje na stronach internetowych

Umieszczenie na stronie internetowej PSSE Węgorzewo
informacji o kampanii "Bądź mamą na medal". Umieszczenie
informacji o kamapnii "Wiedza ratuje życie". Przeporowadzono
dystrybucje ulotek Bądź mamą na medal do 3 placówek służby
zdrowia. Wysłanie pism do 6 zakładów opieki zdrowotnej o
kampanii "Bądź mamą na medal". Zamieszczeni artykułu w
"Węgorzewskim tygodniu".

pracownicy służby zdrowia: 1/10
pracownicy massmediów: 1/1
Razem: 2/11

elementy kampanii (gadżety):
materialy z KC ds AIDS
działania wspomagające
kampanię: artykuł w hgazecie

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

385

Nagłaśnienia kampanii w mediach
lokalnych i na stronach internetowych
.

Komunikat w radio Bartoszyce nt kampanii Wiedza ratuje życie,
artykuł w Tygodniku Bartoszyckim, Informacja na stronie
internetowej Radia Bartoszyce i BART SAT.

pracownicy massmediów: 2/4

sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS
elementy kampanii (gadżety):
informacje z KC ds AIDS

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

386

Nagłaśnienia kampanii w mediach
W dniu 1 grudnia odbył się wywiad dla Radia Bartoszyce pt
lokalnych i na stronach internetowych Profilaktyka zakażeń HIV oraz w TV Bart Sat wywiad dla telewizji
. Radio Bartoszyce, Goniec
kablowej w Bartoszycach
Bartoszycki, strona internetowa PSSE
Bartoszyce .

pracownicy massmediów: 2/2

sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS
działania wspomagające
kampanię: informacje o
dodatkowych dyżurach PKD
Olsztyn

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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387

Nagłaśnienie kampanii na stronach
internetowychPSSE Urzędu Miasta w
Działdowie.

W ramach kampanii popularyzacja PKD Olsztyn i Ełk zachęcanie
do badań w kierunku HIV w PKD.

pracownicy służby zdrowia: 2/1
pracownicy massmediów: 2/
inne: 1/1
Razem: 5/2

388

Nagłaśnienie kampanii oraz
nagłośnienie pracy PKD Olsztyn i Ełk

Zamieszczono na stronie internetowej BIP PSSE Gołdap
informację o kampanii i możliwości badań w kierunku HIV w PKD
Olsztyn i Ełk. Ukazał sie 1 artykuł w gazecie "Z bliska".

pracownicy oświaty: 1/1
pracownicy massmediów: 2/1
Razem: 3/2

389

Nagłaśnienie kampanii w mediach
lokalnych i stronach
internetowych.Gazeta Iławska, Kurier
Iławski, Echo Iławy, Radio Iława,
Eska, Starostwo Powiatowe Iława,
Urzędy Miast i Gmin, PSSE Iława

Zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta Iława,
Lubawa, Susz, Zalewo, Kisielice, Zakładu Karnego w Iławie,
mediów lokalnych kartki walentynkowej w związku z kampanią
H-CUBE oraz materiałów nt kampanii "Wiedza ratuje życie",
"Bądź mamą na medal".

pracownicy służby zdrowia: 1/1
pracownicy massmediów: 3/3
osoby pozbawione wolności: /1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/5
Razem: 6/10

sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS.
elementy kampanii (gadżety):
Elementy 3 kampanii H-CUBE,
"Wiedza ratuje życie", Bądź
mamą na medal

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

390

Nagłaśnienie kampanii w mediach
lokalnych.

Ukazały sie artykuły w Gazecie Iławskiej, Echu Iławy, Kurierze
Iławskim nt kampanii i badań w kierunku HIV w PKD Olsztyn oraz
nt wyników konkursu plastycznego "Profilaktyka najlepszym
sposobem ochrony zdrowia".

pracownicy massmediów: 3/4

sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS

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

391

Nagłaśnienie kampanii w poprzez
dystrybucję materiałów edukacyjnych
.

Przekazano ulotki Bądź mama na medal do "Centrum Profilaktyki
Uzależnień" i Intergracji Społecznej zamieszczenie informcaji na
stronie internetowej PSSE Giżycko. Podczas dni otwartych PSSE.
Zorganizowano punkt u promocji zdrowia z materiałami
edukacyjnymi z zakresu kampanii w dniu 9 listopada 2010 roku.

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

elementy kampanii (gadżety):
Ulotki i plakaty Bądź mama na
medal

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

392

Nagłaśnienie kampanii: w mediach
loklanych

Artykułu: (Gazeta Działdowska, Tygodnik działdowski), na
stronach internetowych PSSE Działdowo, Biblioteki Miejskiej w
Działdowie, ZOZ Działdowo,

pracownicy służby zdrowia: 2/
pracownicy massmediów: 2/
inne: 1/
Razem: 5/

393

Nagłosnienie kampanii na stronach
internetowych powiatu
szczycieńskiego.

Zamieszczenie na stronie internetowej PSSE Szczytno, Starostwa
Powiatowego w Szczytnie, Komendy Powiatowej Policji Szpitala
Miejskiego w Szczytnie, Urzędu Miejskiego w Szczytnie
informacji o dyżurach PKD Olsztyn, zachęcanie do testowania w
kierunku HIV.

pracownicy służby zdrowia: 1/2
służby mundurowe: /1
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/2
Razem: 3/5

394

Nagłosnienie kampanii w mediach
lokalnych powiatu szczycieńskiego.

Współpraca z Kurkiem Mazurskim, Tygodnikiem Szczytno.
Informacje na stronach internetowych PSSE Szczytno.

pracownicy służby zdrowia: 1/
pracownicy massmediów: 2/
Razem: 3/

395

Nagłośnienie informacji o PKD w
Podczas imprezy środowiskowej w Lidzbarku Warmińskim PSSE
warmińsko-mazurskim oraz kampanii. udostepniła materiały edukacyjne nt kampanii i inne z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS. Wydano 60 osobom materiały. Zachęcano
do badań w kierunku HIV w PKD Olsztyn i Ełk.

ogół społeczeństwa: 50/60
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sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS
działania wspomagające
kampanię: informacje o PKD
Olsztyn i Ełk
elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS

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

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

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

działania wspomagające
kampanię: Informacja dodatkowa
o dyżurach PKD Olsztyn
elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS.
elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS oraz
WSSE Olsztyn

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

396

Nagłośnienie kampanii na stronie
internetowej w powiecie
mrągowskim.Dystrybucja materiałów
kampanijnych

397

Informację o kampanii Wiedza ratuje zycie zamieszczono na
stronie internetowej ( w tym spot kampanijny)
www.powiat.mragowo.pl. oraz BIP PSSE Mragowo.

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

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

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

Nagłośnienie kampanii w mediach i na Zamieszczenie informacji o kampanii i badaniach w PKD Olsztyn i pracownicy służby zdrowia: 1/1
stromach internetowych.
Ełk na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,i na stronie
pracownicy massmediów: 1/1
BIP PSSE Nowe Miasto Lubawskie, przekazanie informacji
Razem: 2/2
uczestnikom konferencji 1 grudnia, ukazał się srtykuł w Gazecie
Nowomiejskiej

sponsorzy i partnerzy: KC ds
AIDS
działania wspomagające
kampanię: materiały edukacyjne z
KC DdsAIDS

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

398

Nagłośnienie kampanii wśrod
mieszkańców Szczytna oraz powiatu
szczycieńskiego.

Podczas Dni i Nocy Szczytna przekazano ulotki kampanijne
uczestnikom imprezy, zorganizowano stoisko promocji zdrowia (
64 osoby skorzystały z porad w punkcie). Zorganizowano uliczny
przemarsz młodziezy ulicami Spychowa w Światowy Dzień AIDS
w imprezie wzięło udział ok 500 osób.

ogół społeczeństwa: 500/600

sponsorzy i partnerzy: Miejski
Dom Kultury w Szczytnie,
Gimnazjum w Spychowie
działania wspomagające
kampanię: materiały kampanijne

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

399

Organizacja szkolenia dla
pracowników inspekcji sanitarnej
pionu promocji zdrowia i oświaty
zdrowotnej nt. kampanii "Wiedza
ratuje życie.

Szkolenie odbyło się w WSSE Olsztyn, Zostały przedstawione
materiały kampanijne wyświetlone spoty reklamowe oraz
przekazane materiały o kampanii wg rozdzielnika dla wszystkich
PSSE woj warmińsko-mazurskiego.( kalendarze, torby
ekologiczne, ulotki. Plakaty kampanijne ( 5 szt) zostały
wyeksponowane w holu WSSE i poczekalni PKD Olsztyn.

pracownicy służby zdrowia: 4/25

działania wspomagające
kampanię: zamieszczenie na
stronie internetowej WSSE
informacji o kampanii

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

400

Popularyzacja kampanii medialnej.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE Nidzica,
Urzędu Miasta Nidzica, Starostwa Powiatowego w Nidzicy,
przekazanie informacji do 10 placówek służby zdrowia.
Przekazanie naklejek o PKD Olsztyn i Ełk do 10 placówek służby
zdrowia.

pracownicy służby zdrowia: 11/10

401

Szkolenia w ramach kampanii.

Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli i pielęgniarek powiatu pracownicy służby zdrowia: 9/9
piskiego pt: Test na HIV- Test na odpowiedzialność dla 23 osób w pracownicy oświaty: 10/14
tym 9 pielęgniarek i 14 nauczycieli
Razem: 19/23

402

Światowy Dzień AIDS. Organizacja
W dniach 5 października -21 grudnia w każdy wtorek dyżury w
dyżurów dodatkowych w PKD Olsztyn PKD Olsztyn zostały wydłużone o 1 h. Dodatkowy dyżur
nagłaśnienie w mediach lokalnych.
zorganizowano 1 grudnia w godzinach 15-19.Powiadomiono
PSSE oraz media lokalne.

403

Współpraca z mass mediami.
informascje w TV Elbląg.

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

działania wspomagające
kampanię: Popularyzacja PKD
Olsztyn i Ełk
elementy kampanii (gadżety):
materiały z KC ds AIDS

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

pracownicy massmediów: 1/1

Efektywność kampanii:
zaintersowanie mediów lokalnych
oraz wieksza liczba
odziwedzających PKD

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

Informacja w TV Elbląskiej dotyczyła konkursu wiedzy dla
pracownicy massmediów: 2/1
gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wywiadu
udzieliły: pedagog z Gimnazjum nr 1 w Braniewie, pracownik
promocji zdrowia PSSE Braniewo, pracownik WSSE w Olsztynie .

elementy kampanii (gadżety):
konkurs wiedzy zawiarał elementy
kampanii medialnych
działania wspomagające
kampanię: pracownik WSSE
przekazał informacje o PKD
Olsztyn, informacja o kampanii na
stronie internetowej PSSE
Braniewo

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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404

Współpraca z mediami lokalnymi w
zakresie nagłasniania kampaniiKętrzyńska Telewizja Kablowa.

DO TV kablowej planszowej przekazano informacje o PKD
Olsztyn i Ełk w celu popularyzacji PKD jako działania
wspomagającego kampanię medialną.

pracownicy massmediów: 2/1

STRONA 82 z 222

sponsorzy i partnerzy: WSSE
Olsztyn - nakleja o PKD Olsztyn i
EŁK
elementy kampanii (gadżety):
Materiały z KC ds AIDS.

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

Razem:

7 687,96

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

405

Edukacja w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS łączona z innymi
działaniami prozdrowotnymi

Stoiska informacyjno-edukacyjne (2) w czasie Targów Rodzinnych studenci: /400
"Fajnie mieć dzieci" w Opolu oraz w Państwowej Wyższej Szkole inne: /200
Zawodowej w Nysie.
Razem: /600
Spotkania (2) z instruktorami recytacji Teatru Otwartego w Opolu
oraz z trenerami i fizjoterapeutami Klubu Fitness w Opolu.

406

Powiatowe konkursy o tematyce
HIV/AIDS adresowane do uczniów
szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

Konkurs na plakat tematycznie związany z HIV/AIDS (PSSE
Kędzierzyn-Koźle).
Konkurs na ulotkę informacyjną pt. "HIV/AIDS - To Także Twój
Problem" (PSSE Strzelce Opolskie).
Konkursy wiedzy o HIV/AIDS (3) (PSSE Olesno, PSSE
Namysłów, PSSE Nysa).

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /2
uczniowie szkoły gimnazialnej: /15
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/135
pracownicy oświaty: 80/18
Razem: 80/170

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół gimnazjalnych - 2; Liczba
szkół ponadgimnazjalnych - 13;
Liczba jednostek realizujących
zadanie - 8 (5 PSSE, 2 jednostki
samorządowe, 1 ośrodek kultury)

407

Spotkania edukacyjne dla uczniów
szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

Formy działań edukacyjnych ukierunkowanych na uczniów szkół
ponadpodstawowych:
1 konferencja pt. "Dorastaj bez dopalaczy! Doroślej bez HIV!"
(PSSE Głubczyce),
1 spektakl profilaktyczny połączony z happeningiem (PSSE
Olesno),
1 forma samokształcenia w oparciu o samodzielnie przygotowane
prezentacje multimedialne ((PSSE Głubczyce),
1debata nt. "Jak uczyć o homoseksualności w polskiej szkole?"
zorganizowana w Antykwariacie "Królikaczka" w Opolu (PSSE
Opole),
7 zajęć edukacyjnych (warsztaty, prelekcje) w szkołach (PSSE
Namysłów, PSSE Opole, PSSE Olesno, PSSE Strzelce Op.,
PSSE Głubczyce).

członkowie organizacji
pozarządowych: /2
inne: /3
pracownicy oświaty: /50
służby mundurowe: /1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /3
uczniowie szkoły gimnazialnej: /30
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/978
Razem: /1067

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
Planowana kwota: 7300,00
spotkań - 11; Liczba szkół
Wydatkowana kwota:
gimnazjalnych -16; Liczba szkół
3000,00
ponadgimn. - 33; Liczba jednostek
Dof. z innych źródeł:
samorządowych
inne: 1000,00
współrealizujących zadanie - 3;
Inspekcja Sanitarna: 500,00
Liczba innych jednostek - 5;
Wojewoda: 1500,00
Liczba organizacji pozarządowych
-2

408

Szkolenia dla kadry pedagogicznej z
4 szkolenia (warsztaty) prowadzone przez edukatorów HIV/AIDS
placówek oświatowo-wychowawczych dla nauczycieli z 10 szkół gimnazjalnych i 11 szkół
ponadgimnazjalnych (PSSE Opole, PSSE Namysłów, PSSE
Brzeg, PSSE Olesno).

pracownicy oświaty: /34

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów realizujących zadanie
- 8 (4 PSSE, organizacje
pozarządowe - 2, Starostwo
Powiatowe w Opolu, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w
Prudniku)
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 3800,00
Wydatkowana kwota:
1300,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 800,00
Wojewoda: 500,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1000,00
Wojewoda: 500,00

409

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych 1) Szkolenie pt. "Problematyka HIV/AIDS a praca pielęgniarki i
pracownicy służby zdrowia: /160
położnej" zorganizowane przez Wojewódzki Zespół ds. Realizacji
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV (14.10.2010). Wykładowcami byli lekarze i
pielęgniarka oddziałowa z Kliniki Akademii Medycznej we
Wrocławiu. W szkoleniu uczestniczyły 132 osoby (na
planowanych 120 miejsc) (WSSE Opole).
2) Szkolenie dla pielęgniarek z zakładów opieki zdrowotnej i
grupowych praktyk pielęgniarskich powiatu prudnickiego - 28 osób
(PSSE Prudnik).

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów realizujących zadanie
- 6 (WSSE Opole, PSSE Prudnik,
Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski WO, Powiatowy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w
Prudniku, Szkoła Rodzenia w
Prudniku)

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 1000,00
Urząd Marszałkowski:
2000,00

410

Szkolenie dla pracowników
socjalnych.

Szkolenie zorganizowano we współpracy z Ośrodkiem Interwencji pracownicy socjalni: /11
Kryzysowej w Prudniku.

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
jednostek realizujących zadanie 2

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

411

Szkolenie dla służb mundurowych
(pracowników socjalnych)

Ze względów organizacyjnych oraz w odpowiedzi na lokalne
potrzeby, szkoleniem została objęta inna grupa zawodowa pracownicy socjalni z powiatu brzeskiego.

służby mundurowe: 60/
pracownicy socjalni: /11
Razem: 60/11

412

Wojewódzki konkurs na szkolny
projekt edukacyjny w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych - rok
szkolny 2009/2010

Na konkurs wpłynęło 6 projektów przygotowanych przez 31
uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych (z terenu 5 PSSE).
Komisja konkursowa wyróżniła 5 projektów, a autorom przyznała
nagrody indywidualne na łączną kwotę 4000,00 zł. Uroczystość
finałowa odbyła się Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego w dn. 21 maja 2010 r. Nagrody laureatom wręczał
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO oraz
Dyrektor Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Gośćmi uroczystości finałowej
byli członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
(WSSE Opole).

pracownicy służby zdrowia: /1
pracownicy oświaty: 30/6
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /9
służby mundurowe: /2
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/31
Razem: 30/49

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół ponadgimn.-6; Liczba
podmiotów realizujących
zadanie-8; Liczba jednostek
samorządowych finansujących
zadanie-3

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
4600,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 600,00
Wojewoda: 2000,00
Urząd Marszałkowski:
2000,00

413

Działania informacyjno-edukacyjne
prowadzone w ramach kampanii pn.
"Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj
szansy AIDS".

Kontynuacja działalności kampanijnej w oparciu o wydawnictwa
Krajowego Centrum ds. AIDS: prelekcje (3) dla kobiet
uczęszczających do szkoły rodzenia i na nauki przedmałżeńskie,
narady indywidualne (31) z położnymi i pielęgniarkami z poz i
poradni dla kobiet, dystrybucja materiałów wydawniczych (7485
szt. - plakaty, ulotki, broszury), aktualizowanie informacji
dostępnych na stronach internetowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych.

pracownicy służby zdrowia: /31
ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/348
Razem: /379

sponsorzy i partnerzy: Gabinety
ginekologiczno-położnicze,
szpitale, grupowe praktyki
położnicze, apteki, szkoły
rodzenia, kluby fitness, szkoły
ponadgimnazjalne.
działania wspomagające
kampanię: Rozdysponowano
7485 sztuk materiałów
wydawniczych do 89 placówek

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
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Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 500,00

414

Ogólnopolska kampania społeczna
"Wiedza ratuje życie"

Konkurs realizowany od 01.12.2010 r. do 31.05.2011 r. w
powiecie kluczborskim.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/

działania wspomagające
kampanię: Liczba szkół
gimnazjalnych - 10; Liczba szkół
ponadgimnazjalnych - 6; Liczba
jednostek samorządowych
uczestniczących w zadaniu - 1

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 500,00

- Powiatowy Konkurs na prezentację
multimedialną pt. "Wiedza ratuje
życie. Zrób test na HIV"
415

Ogólnopolska kampania społeczna
"Wiedza ratuje życie"

Liczba publikacji:
artykuły prasowe - 7, informacje radiowe - 3, emisja spotów
telewizyjnych - 28 (w lokalnej Telewizji Głubczyce), program
- Współpraca z mediami o zasięgu
telewizyjny -1, informacje na stronach internetowych stacji
wojewódzkim i lokalnym
sanitarno-epidemiologicznych.
- Zamieszczenie informacji o kampanii Liczba dystrybuowanych materiałów kampanijnych: 1596 sztuk
na stronach internetowych stacji
(gadżety, pakiety z prezerwatywą, kalendarze, ulotki, plakaty).
sanitarno-epidemiologicznych
- Dystrybucja materiałów
kampanijnych

ogół społeczeństwa
pracownicy massmediów: 15/8
inne: /15
Razem: 15/23

działania wspomagające
kampanię: Liczba informacji w
mediach - 39; Liczba placówek
rozprowadzających materiały
kampanijne - 55

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

416

Ogólnopolska kampania społeczna
"Wiedza ratuje życie"

inne: /73

działania wspomagające
kampanię: Po Konferencji audycja
radiowa na żywo w Radiu Opole z
udziałem przedstawiciela
Krajowego Centrum ds. AIDS
oraz specjalistów z Kliniki AM we
Wrocławiu

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 1000,00
Urząd Marszałkowski:
2000,00

Razem:

14 400,00

Konferencja wojewódzka pod hasłem
"Wiedza ratuje życie"

Konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Zespół ds.
realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego (3.12.2010; WSSE Opole).
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SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS wśród młodzieży szkolnej oraz zachęcenie ich do
przekazywania zdobytej wiedzy w dalszej edukacji rówieśniczej.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
600/648

Finansowanie
Pozostałe

417

Projekt edukacji rówieśniczej
Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra
HIV

418

finał konkursu na prezentację
multimedialną, który odbył się
25.11.2010 roku
w Multikinie przy ul. Królowej Jadwigi
w Poznaniu, udział wzięli laureaci I; II i
III miejsca etapu powiatowego wraz z
rodzicami i opiekunami (120 osób)
konkursu na prezentacje
multimedialną "NIE DAJ SZANSY
AIDS".

uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/120

419

18 powiatowych olimpiad
i konkursów wiedzy nt. HIV/AIDS
skierowanych do młodzieży szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,

studenci: 14365/
uczniowie szkoły gimnazialnej: /500
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/2000
Razem: 14365/2500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
26050,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 500,00

420

31 etapów powiatowych
wojewódzkiego konkursu
plastycznego lub literackiego dla
uczniów szkół gimnazjalnych,

konkurs na prezentację multimedialną ph.: ;Nie daj szansy AIDS
skierowany do uczniów klas I; II; III szkół gimnazjalnych z terenu
województwa wielkopolskiego.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
4000/26525

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
16000,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
2000,00

421

54 prelekcje i 20 warsztatów
edukacyjnych dla młodzieży szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, pedagogów,
pielęgniarek,
wychowankowie świetlic
socjoterapeutycznych,

Pracownicy o.z. i p.z. PSSE przeprowadzili 4 szkolenia dla 56
pielęgniarek środowiska szkolnego, 9 - dla 203 szkolnych
koordynatorów zdrowia, 6 szkoleń dla 100 uczestników
wypoczynku letniego i po 1 szkoleniu dla 21 fryzjerów i
kosmetyczek oraz 25 poborowych. Dla 1 408 uczniów
zorganizowano 19 szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia: 125/56
pracownicy oświaty: 500/203
służby mundurowe: /25
studenci: 1000/1508
inne: /21
Razem: 1625/1813

422

Ekspozycja materiałów
informacyjno-edukacyjnych
w miejscach adekwatnych do hasła
Multimedialnej Kampanii Społecznej
2010,

ogół społeczeństwa: 5000/3600
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
1000,00
Wojewoda: 2000,00
Urząd Marszałkowski:
2000,00

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

423

Imprezy z okazji obchodów
Światowego Dnia AIDS - 1 grudzień,

studenci: 2100/900
uczniowie szkoły gimnazialnej: /1500
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/5770
Razem: 2100/8170

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

424

Imprezy z okazji obchodów Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS,

pracownicy massmediów: 21/21
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5000/8445
Razem: 5021/8466

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

425

Kampania społeczna Daj szansę
swojemu dziecku. Nie daj szansy
AIDS

zachęcenie kobiet planujących ciążę i oczekujących dziecka
do wykonania testu w kierunku HIV

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
15000/18050
pracownicy służby zdrowia: 50/379
pracownicy oświaty: 50/130
Razem: 15100/18559

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

426

Kampania społeczna Wiedza ratuje
życie

Kampania Wiedza ratuje życie promująca badania testowe w
ogół społeczeństwa: 15000/22839
kierunku HIV i zachęcająca do wykonywania testów bezpłatnie i
anonimowo w punktach konsultacyjno- diagnostycznych (PKD) na
terenie całego kraju.

427

Ekspozycja materiałów edukacyjnych,
połączona
z ich rozdawnictwem w punkcie
szczepień przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej w
Poznaniu

ogół społeczeństwa: 200/240

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

428

Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych do
placówek szkolnych, zakładów opieki
zdrowotnej, instytucji publicznych, itp.

ogół społeczeństwa: /34500
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
15000/18000
Razem: 15000/52500

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

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

Razem:
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WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

429

Dystrybucja materiałów
informacyjnych

Materiały otrzymano z Krajowego Centrum ds.AIDS ( ulotki dla
młodzieży, zakładki, ulotki AIDS, Książeczki "ABC wiedzy o
AIDS") - 43 750 sztuk.

ogół społeczeństwa: /43750

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

430

Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym

Edukacją objeto pacjentki przebywające na oddziale
ginekologiczno-położniczym w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych i
Lesku.

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
50/130

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

431

Edukacja pracowników zakładów
fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy
biologicznej

W szkoleniu uczestniczyły pracownicy zakładów fryzjerskich.
inne: 10/5
Szkolenie prowadziła przeszkolona pielęgniarka i pracownik pionu
oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Ustrzykach
Dolnych.

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

432

Emisja filmów edukacyjnych
dot.profilaktyki HIV/AIDS

Filmy wypożyczały głównie szkoły ponadgimnazjalne.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/2968

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

433

Emisja spotów edukacyjnych w
lokalnych mediach, audycje radiowe,
telewizyjne, artykuły prasowe, strony
internetowe WSSE i PSSE, emisja
spotów na telebimie w Mielcu

Do kampanii włączyły się : Gazeta Jarosławska, Życie
Podkarpackie, Dziennik "Nowiny" , Gazeta Powiatowa w
Brzozowie, Echo Dnia,Gazeta Nadwiślańska,Sztafeta, Tygodnik
Sanocki,Tygodnik Nadwiślański, Gazeta Wyborcza, Super
Nowości, Nasze Połoniny, TV STAR,TV Leżajsk,Radio AVE
Maria, Twoje Radio Jarosław, Obiektyw Jasielski,Korso,Radio
Lubaczów,Radio Leliwa,Radio Via,Radio Rzeszów i inne media.

ogół społeczeństwa: /311376

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

434

Formy wizualne ( gazetki, wystawy
prac pokonkursowych)

W WSSE w Rzeszowie eksponowano prace nagrodzone i
wyróżnione w wojewódzkim konkursie plastycznym
"Porozmawiajmy o AIDS".

ogół społeczeństwa: /8225

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

435

Konferencja prasowa rozpoczynająca
kampanię multimedialną

W konferencji uczestniczyło 8 przedstawicieli lokalnych mediów,
pracownicy MOPS.W trakcie konferencji przekazano informacje
na temat kampanii "Nie daj szansy AIDS" .

pracownicy socjalni: /2
pracownicy massmediów: 7/8
Razem: 7/10

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

436

Konkursy, imprezy środowiskowe,
pikniki, happeningi, olimpiady,
zgaduj-zgadule zorganizowane w
związku z kampanią medialną

Konkursy, imprezy, odbyły sie w całym woj.
ogół społeczeństwa: 2000/311376
podkarpackim.Działaniami informacyjnymi objęto ponadto zakłady
opieki zdrowotnej, szpitale, sanatoria, wyższe uczelnie, zakłady
pracy, poradnie przedmażeńskie, dworce PKS i PKP, paby, kina,
centra handlowe.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5430,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3930,00
Inspekcja Sanitarna:
1500,00

437

Kontynuacja i wdrożenie
wojewódzkiego programu
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą
płciową.Edukacja młodzieży szkolnej".

W roku szkolnym 2009/10 w programie uczestniczyły 4 gimnazja i
61 szkół ponadgimnazjalnych. Realizatorami programu są
nauczyciele przedmiotowi, pedagodzy szkolni, higienistki szkolne,
opiekunowie szkolnego koła PCK, wychowawcy w internatach.
Celem głównym programu jest kształtowanie u młodzieży
bezpiecznych zachowań i poczucia odpowiedzialności za swoje
zdrowie.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3940,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2890,00
Inspekcja Sanitarna:
1050,00

pracownicy służby zdrowia: 20/
pracownicy oświaty: 200/
inne: 5500/3039
uczniowie szkoły gimnazialnej: /1026
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/9990
Razem: 5720/14055
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438

Kontynuacja i wdrożenie
wojewódzkiego programu
edukacyjnego "Zawsze razem"
(program adresowany jest do uczniów
szkół podstawowych klasy I-III).
Informacją objęci są rodzice uczniów,
nauczyciele, służba zdrowia.

Program był realizowany poprzez pogadanki, prace z książką,
konkursy, piosenki, zabawy, wiersze.Średnio na realizacje
programu poświęcono 5-10 godzin.Koordynatorzy i realizatorzy
ocenili program jako dobry ( ocena 4,3) i należy go kontynuować.
Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i
zachowań wobec słabszych rówieśników , unikanie zachowań
ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

pracownicy oświaty: 250/198
studenci: 6000/
pracownicy służby zdrowia: 20/
inne: 1500/3392
uczniowie szkoły podstawowej:
6000/7972
Razem: 13770/11562

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1780,54
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
1780,00

439

Organizacja szkoleń i narad dla
szkolnych koordynatorów programów
edukacyjnych i realizatorów
przedsięwzięć prozdrowotnych
związanych z kampanią medialną.

Przeprowadzono 21 szkoleń, w których uczestniczyło 847 osób i
193 narady dla 711 osób.

pracownicy oświaty: 500/950
inne: 200/608
Razem: 700/1558

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
150,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 100,00
Inspekcja Sanitarna: 50,00

440

Poradnictwo metodyczne i
Z poradnictwa korzystali głównie pracownicy oświaty.
merytoryczne dla kadry
pedagogicznej, szkolnej służby
zdrowia, organizatorów przedsięwzięć
prozdrowotnych

inne: 100/200
pracownicy służby zdrowia: 100/200
pracownicy oświaty: 400/1018
Razem: 600/1418

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

441

Program edukacyjny "Mali
przyjaciele"

Program skierowany jest do dzieci przedszkolnych, ich rodziców i
personelu. Realizowany jest w formie pogadanek, inscenizacji,
pokazów, ćwiczeń.W programie wykorzystywana jest książeczka
"Mali przyjaciele" przekazana przez Krajowe Centrum ds.AIDS.

ogół społeczeństwa: /18
pracownicy oświaty: /2
inne: 10/19
Razem: 10/39

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

442

Sesje naukowe, konferencje, wykłady
dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

Konferencje, sesje naukowe organizowano w związku z kampanią uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
medialną i obchodami Światowego Dnia AIDS.
300/1335

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

443

Szkolenia dla przedstawicieli
jednostek administracji rządowej i
samorządowej .

W czasie konferencji przedstawicielom samorządów przekazano
informacje o społecznej kampanii "Wiedza ratuje życie"
,Światowym Dniu AIDS z prośbą o aktywne właczenie sie do
proponowanych przez Inspekcję Sanitarną działań.

pracownicy oświaty: /4
pracownicy socjalni: /4
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 50/67
inne: 10/23
Razem: 60/98

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

444

Wizytacje - ocena realizacji
programów edukacyjnych ("Mali
przyjaciele", "Zawsze razem" ,
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową").
Przeprowadzono 180 wizytacji w
placówkach nauczania i wychowania.

W ramach realizacji programu "Zawsze razem" przeprowadzono
132 wizytacje, w ramach programu "Zapobieganie...." - 47
wizytacji oraz 1 wizytację w ramch programu "Mali przyjaciele" .

pracownicy oświaty: 150/180

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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445

Wojewódzki konkurs plastyczny
"Porozmawiajmy o AIDS"

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu problematyki
HIV/AIDS, kształtowanie wlaściwych postaw młodzieży w
stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS, lansowanie
zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych.
Konkurs objął honorowym patronatem Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Podkarpacki Kurator Oświaty.
Fundatorem nagród był Reginalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Rzeszowie.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
600/350
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/65
Razem: 600/415

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 5000,00

446

Wojewódzki konkurs plastyczny
"Zawsze razem"

Konkurs przeprowadzono w ramach realizacji programu
edukacyjnego "Zawsze razem". Konkurs przebiegał w etapie
szkolnym i wojewódzkim. Komisja konkursowa przyznała 11
nagród i 23 wyróżnienia. Fundatorem nagród był Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

uczniowie szkoły podstawowej:
100/193

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2700,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2650,00
Inspekcja Sanitarna: 50,00

447

Współorganizacja małych form
teatralnych

Inspekcja Sanitarna udzieliła wsparcia merytorycznego przy
organizacji małych form teatrealnych w Ropczycach i Krośnie.

uczniowie szkoły podstawowej: /455
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/580
Razem: /1035

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

Razem:
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SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
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ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

448

Zadanie własne

Narady i szkolenia (z udziałem
pracowników służby zdrowia,
placówek
oświatowo-wychowawczych,
dziennikarzy i władz samorządowych);
wystosowanie listów
informacyjno-intencyjnych do
placówek nauczania i wychowania,
zakładów opieki zdrowotnej,
samorządów lokalnych; współpraca z
mediami lokalnymi i innymi partnerami
(Ośrodki Kultury, ośrodki
wypoczynkowe, biblioteki, jednostki
wojskowe, zakłady karne, PCK,
poradnie K i inne).

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przeprowadzono 41 narad z przedstawicielami władz lokalnych i
samorządowych, pielęgniarkami, nauczycielami i pedagogami,
przedstawicielami centrów kultury, dyrektorami placówek
szkolnych, pracownikami PSSE, służbami mundurowymi (PSSE:
Białogard, Gryfice, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin,
Myślibórz, Police, Szczecin, Szczecinek, Sławno, Wałcz).
Przeprowadzono 21 szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, pedagogów
szkolnych, dyrektorów szkół, pracowników domów społecznych i
straży pożarnej (PSSE: Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień
Pomorski, Koszalin, Myślibórz, Police, Stargard Szczeciński,
Szczecin). Rozesłano 465 listów intencyjnych do placówek
szkolno-wychowawczych, zakładów opieki zdrowotnej, starostw
powiatowych, urzędów miast i gmin, poradni i gabinetów
ginekologicznych, burs szkolnych, Ochotniczych Hufców Pracy i
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Listy zawierały między innymi
informację o kampaniach i konkursach (PSSE: Białogard,
Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, Gryfino,
Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Myślibórz, Pyrzyce,
Sławno, Wałcz, Stargard Szczeciński, Szczecinek).
Podjęta współpraca przez WSSE i PSSE: niemieckie
stowarzyszenia/organizacje zajmujące sie profialktyką,
diagnostyką oraz terapią HIV/AIDS - Bordernet, Mat Lakost,
Abendrot, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddział Szczecin, Zakład
Zdrowia Publicznego PUM, PKD Szczecin, Zamek Książąt
Pomorskich, Stowarzyszenie Wolontariuszy Wspierających Osoby
Żyjące z HIV i Chore na AIDS "DADU", Stowarzyszenie "Tada",
Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, PCK w Koszalinie,
Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Kino Kryterium w Koszalinie,
Dębowski Ośrodek Kultury, OSiR w Policach, Osrodek Pomocy
Społecznej w Policach, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM
Szczecin, Zachodnioppomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie,
TVP Szczecin, Radio TOK FM, Kurier szczeciński, Głos
szczeciński, Moje Miasto. Teatr Współczesny Szczecin, PCK w
Stargardzie Szczecińskim, Biuro Podróży "Saba" w Sławnie,
WOPR w Jarosławcu, Stanica Harcerska Leśna Polana w
Jarosławcu, Starostwo Powiatowe w Sławnie, Tygodnik
Białogardzianin, Centrum Klutury i Spotkań Europejskich do spraw
organizacji imprez i promocji w Białogardzie, Kino Centrum
Białograd, Dom Pomocy Społecznej w Goleniowie, Dom Pomocy
Społecznej w Jarominie, Radio Plus Gryfice.

pracownicy służby zdrowia: 200/129
pracownicy oświaty: 250/136
służby mundurowe: 10/4
pracownicy massmediów: 10/2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/44
uczniowie szkoły gimnazialnej: 150/90
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
250/102
Razem: 970/507
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: rozesłano
465 listów informacyjnych
Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 41 narad
Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 21 szkoleń

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 300,00
Inspekcja Sanitarna: 83,00

449

Konferencje prasowe, obchody
Światowego Dnia AIDS i Kampanii
"Wiedza ratuje życie ..." (Młodzieżowe
Dni Filmowe - Świnoujście 2010, V
Forum Młodzieżowe, przemarsze,
itp.), FAMA 2010- Festiwal Studencki,
umieszczanie informacji na stronach
internetowych, nawiązanie współpracy
z lokalną prasą.

Przeprowadzono 4 tematyczne konferencje (PSSE CHOSZCZNO,
KAMIEŃ POMORSKI,KOSZALIN,ŚWIDWIN); Działania
nagłośniono w lokalnej prasie, TV, radio i internecie, łącznie
ukazało się 76 informacji na temat problematyki HIV/AIDS (WSSE
i PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Gryfice,
Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Myślibórz, Police,
Pyrzyce, Sławno, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście,
Wałcz, Goleniów). Zorganizowano V Forum Młodzieżowe
HIV/AIDS, które było adresowane do populacji młodzieży
populacji ponadgimnazjalnej i studentów miasta Szczecin. W
Forum uczestniczyło 200 osób, w tym nauczyciele, opiekunowie,
eksperci zajmujący się profilaktyką HIV/AIDS w
woj.zachodniopomorskim. Dnia 8 czerwca 2010 zorganizowano
Młodzieżowe Dni Filomowe po raz czwarty w Świnoujściu pod
hasłem "Kochaj. Myśl. Żyj - bez HIV". W finale udział wzięło
łącznie 734 polsko-niemieckiej młodzieży.

studenci: 250/80
uczniowie szkoły gimnazialnej: 250/55
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/1100
pracownicy oświaty: 600/150
pracownicy massmediów: 100/76
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 300/30
członkowie organizacji
pozarządowych: 120/40
Razem: 2120/1531

450

Wykłady, warsztaty edukacyjne,
pogadanki, prelekcje, rozmowy
instruktażowe z uczestnikami imprez
lokalnych; wykłady, konkursy, quizy,
wystawy prac konkursowych,
projekcje filmów, gazetki ścienne i
inne; wizyty w night clubach (edukacja
prostytutek).

W ramach działań edukacyjno-informacyjnych na temat HIV/AIDS
przeprowadzono 13 prelekcji w placówkach nauczania i
wychowania oraz wśród uczestników wypoczynku letniego jak i w
zakładach karnych czy bursach szkolnych. Łączna liczba
uczestniczących w prelekacjach wyniosła 1055 osób.
Zorganizowano 19
olimpiad/konkursów/quizów/happeningów/forum na temat wiedzy
o profilaktyce HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz uczestników imprez. Łącznie dla 9122
osób. Wyeksponowano 10 form wizualnych o tematyce HIV/AIDS
na terenie stacji PSSE woj.zachodniopomorskiego, w szkołach i
bibliotekach. Zorganizowano i przeprowadzono 24 warsztaty
zajęciowe dla 1768 osób,w tym dla studentów, uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli i pedagodów
oraz osób świadczących usługi seksualne. W ramach Światowego
Dnia AIDS przeprowadzono wykład dla studentów Uniwersytetu
Szczecińskiego - Wydziału Humanistycznego na temat "Kampanii
społecznych Krajowego Centrum ds. AIDS", wykład wygłosiła mgr
Dąbrówka Załuska - kierownik OZiPZ WSSE Szczecin - w
zajęciach uczestniczyło 80 osób. PSSE Łobez przeprowadziła
cykl wykładów - 5 z zakresu profialtyki HIV/AIDS dla 107 uczniów
z szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ponadto
przeprowadzono 10 pogadanek dla młodzieży, dla 132 osób.
Udzielono łącznie 5 instruktaży dotyczących Kampanii "Daj
szansę swojemu dziecku ..." dla 5 placówek podstawowej opieki
zdrowotnej oraz 10 instruktaży dla organizatorów wypoczynku w
ośrodkach wypoczynku letniego. PSSE Świnoujście

osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: 140/63
osoby pozbawione wolności: 50/25
pracownicy służby zdrowia: 80/35
pracownicy oświaty: 550/320
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 200/85
studenci: 300/200
inne: 130/35
uczniowie szkoły gimnazialnej:
15000/12600
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
50000/35500
Razem: 66450/48863
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Efektywność kampanii: działania wspomagające
kampanię: konferencje, kolportaż
materialów
edukacyjno-informacyjnych,
emisja spotów,listy intencyjne do
prasy i TV,
elementy kampanii (gadżety):
ULOTKI, PLAKATY,
KALENDARZE, TORBY
BAWEŁNIANE
protokoły odbioru - realizacja
umowy: sponsorzy i partnerzy: kina,
lokalne TV, lokalna prasa,
biblioteki

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

Planowana kwota: 7073,58
Wydatkowana kwota:
15279,13
Dof. z innych źródeł:
inne: 14292,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Inspekcja Sanitarna: 987,00

sześciokrotnie podejmowało działania edukacyjne w night
clubach, gdzie panuje wśród osób środowisko o wysokim
poziomie zachowań ryzykownych - edukacja dla 63 kobiet
świdczących usługi seksualne.
451

Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS (materiały
programowe, kampanijne)
adresowanych do grup docelowych.

W ciągu całego roku 2010 pracownicy pionu OZiPZ WSSE i PSSE
ZORDYSPONOWALI 69 326 SZTUK MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH O TEMATYCE hiv/aids DO SZKÓŁ
GIMNAZJANYCH I PONADGIMNAZJANYCH A TAKŻE DO
PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1571/1898
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: 100/63
osoby pozbawione wolności: 79/42
pracownicy służby zdrowia: 959/595
pracownicy oświaty: 599/428
służby mundurowe: 132/27
pracownicy socjalni: 51/1
służby ratunkowe: 10/5
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 78/70
członkowie organizacji
pozarządowych: 5/305
studenci: 4000/2000
inne: 55/77
uczniowie szkoły gimnazialnej:
9000/5250
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
16000/22026
pracownicy massmediów: 57/43
Razem: 32696/32830

452

Kontynuacja współpracy
polsko-niemieckiej w ramach
profilatyki hiv/aids. Współpraca z
Urzędem Zdrowia w Anklam w
zakresie: szkoleń, wspólnej
organizacji imprez ( w szczególności
Młodzieżowych Dni Filmowych w
Świnoujściu i Forum Młodzieżowego
HIV/AIDS w Szczecinie), stoisk
edukacyjnych na promenadzie w
Świnoujściu, wizyt edukacyjnych w
nightclub-ach, udziału w imprezach
masowych.

V Forum Młodzieżowe HIV/AIDS - konferencja obejmowała
wykłady ekspertów, poświęcone profilaktyce zakażeń HIV/AIDS, a
także poświęcona była dylematom związanym z ryzykownymi
zachowaniami, podejmowanymi w wieku wchodzenia w życie
dorosłe. Ponadto w czasie konferencji młodzież i studenci
uczestniczyli w dyskusji panelowej zainicjowanej po emisji filmu
"Transit", w czasie której podważano stereotypy i zmieniano
nastawienie do osób zakażonych.
IV Młodzieżowe Dni Filmowe w Świnoujściu - w czasie finału
polska młodzież ponadgimnazjalna i grupa młodzieży niemieckiej
obejrzała film "Wyprawa po życie", dodatkowo przygotowano
polskie i niemieckie stoiska edukacyjne, gdzie młodzież mogła
wykazać się wiedzą, warsztatowo przećwiczyć treści dotyczące
profilaktyki HIV. Ponadto za wykazaną wiedzę młodzież
otrzymywała drobne upominki, np. magnesy, notesy, długopisy,
prezerwatywy, itp.

członkowie organizacji
pozarządowych: 130/25
studenci: 250/80
uczniowie szkoły gimnazialnej: 300/60
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
800/734
pracownicy służby zdrowia: 15/5
pracownicy oświaty: 150/50
pracownicy massmediów: 20/6
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/20
Razem: 1765/980
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Tytuł wydawnictwa: ulotka
Tytuł wydawnictwa: plakat
Tytuł wydawnictwa: plakaty,
broszury, ulotki
Tytuł wydawnictwa: ULOTKI I
BROSZURY
Tytuł wydawnictwa: broszury,
ulotki, kalendarze
Tytuł wydawnictwa: ULOTKI,
PAKIETY Z PREZERWATYWĄ,
PLAKATY, BROSZURY,
ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK
Tytuł wydawnictwa: PAKIETY Z
PREZERWATYWĄ, PLAKATY,
BROSZURY, ZAKŁADKI DO
KSIĄŻEK, KALENDARZE,
KSIĄZECZKI DLA MŁODZIEŻY
Tytuł wydawnictwa: MATERIAŁY
EDUKACYJNE DO KAMPANII
Tytuł wydawnictwa: ULOTKI,
PLAKATY, BROSZURY,
PREZERWATYWY,
KALENDARZE, KSIĄZECZKI
Tytuł wydawnictwa: ZAKŁADKI
DO KSIĄŻKI, BROSZURY,
ULOTKI, PREZERWATYWY

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

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

453

Rozpowszechnianie anonimowego i
bezpłatnego testowania w kierunku
HIV (WSSE Szczecin i 20 PSSE) w
województwie zachodniopomorskim.

Informowano kobiety w ciąży i wieku prokreacyjnym o możliwości
wykonywania testu w kierunku zakażenia HIV oraz prowadzono
kolportaż ulotek i plakatów w ramach kampanii "Daj szansę
swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS"

pracownicy służby zdrowia: 959/595
pracownicy massmediów: 57/43
studenci: 2000/800
uczniowie szkoły gimnazialnej:
5000/1550
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
7000/2500
ogół społeczeństwa: 8000/2000
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1571/1898
Razem: 24587/9386

Wskaźnik dodatkowy 1:
POINFORMOWANO 1898
KOBIET CIĘŻARNYCH I W
WIEKU PROKREACYJNYM
PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ O
MOŻŁIWOŚCI WYKONANIA
TESTU W KIERUNKU
ZAKAŻENIA HIV

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

15 279,13

Data wygenerowania: 2011-12-12

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

454

Aktywizacja młodzieży

Koncert rockowy, II Przegląd Sztuk Teatralnych pt: "Wiedza,
profilaktyka, tolerancja a HIV", "Olimpiada zdrowego stylu życia" i
warsztaty "Porozmawiajmy o AIDS"

uczniowie szkoły gimnazialnej:
351/239
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1050/850
Razem: 1401/1089

455

Konferencje naukowo - szkoleniowa

pracownicy oświaty: 25/25
pracownicy massmediów: 4/4
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 7/7
inne: /74
pracownicy służby zdrowia: 5/5
Razem: 41/115

456

Szkolenia

osoby pozbawione wolności: 150/
pracownicy służby zdrowia: 50/47
pracownicy oświaty: 90/95
służby mundurowe: 190/
pracownicy socjalni: 5/
inne: 50/180
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
171/133
Razem: 706/455

457

Artykuły w prasie lokalnej

ogół społeczeństwa

458

Dystrybucja materiałów edukacyjnych

pracownicy służby zdrowia: /1000
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/7933
osoby pozbawione wolności: /30
pracownicy oświaty: /360
pracownicy massmediów: /15
uczniowie szkoły gimnazialnej: /3940
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/6000
Razem: /19278
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1:
zaangażowanie szerokiego grona
partnerów: władze lokalne,
ośrodkki doskonalenia
nauczycieli, domy kultury,
komendy policji, straz miejska,
media lokalne,

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1520,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 520,00
Wojewoda: 0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00
Organizacja pozarządowa:
1000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6550,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna:
6554,00
Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
2900,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 300,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Wojewoda: 0,00
Urząd Marszałkowski:
2000,00

sponsorzy i partnerzy: prasa
lokalna

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00

459

Edukacja

Wykłady, pogadanki

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/2868
pracownicy służby zdrowia: /200
inne: /98
uczniowie szkoły gimnazialnej: /565
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/4306
Razem: /8037

460

Ekspozycje wizualne dotyczące
kampanii

pracownicy służby zdrowia:
3230/2730
pracownicy oświaty: 1000/1130
inne: 1500/1300
ogół społeczeństwa: 9400/5400
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
3000/2000
uczniowie szkoły gimnazialnej:
1500/2400
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
11700/9740
Razem: 31330/24700

461

Informacje na stronie internetowej

ogół społeczeństwa

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

462

Instruktaże

pracownicy służby zdrowia: /13
inne: /8
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/230
Razem: /251

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

463

Konferencje prasowe

pracownicy massmediów: 24/15

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

464

Punkty informacyjno - konsultacyjne /
poradnictwo

ogół społeczeństwa: /750
sponsorzy i partnerzy: władze
kobiety w wieku prokreacyjnym,
lokalne, zozy, PCK
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /25
pracownicy służby zdrowia: /25
pracownicy oświaty: /7
uczniowie szkoły gimnazialnej: /40
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/40
inne: /2
Razem: /889
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

sponsorzy i partnerzy:
kierownictwo współpracujących
placówek
oświatowo-wychowawczych i in.
instytucji

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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

465

Spoty radiowe

ogół społeczeństwa: /5060

466

Wystąpienia i komunikaty w
rozgłośniach radiowych lub TV
lokalnej

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: media
lokalne, portale internetowe

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

467

Apele szkolne

pracownicy oświaty: 500/559
uczniowie szkoły gimnazialnej: /2450
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/6410
Razem: 500/9419

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
apeli - 139

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

468

Ekspozycje wizualne (nie dotyczące
trwającej aktualnie kampanii)

ogół społeczeństwa: /7100
uczniowie szkoły gimnazialnej: /560
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1100
Razem: /8760

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wykonanych zadań - 25

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00

469

Emisje filmów

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
8300/6798
uczniowie szkoły gimnazialnej:
1565/1471
Razem: 9865/8269

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
emisji filmów - 182

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

470

Imprezy edukacyjne - muzyczne,
literackie

Dzień Otwarty ph.: Przejmij inicjatywę, Stop AIDS - stop
uzależnieniom; Forum Zdrowia, imprezy szkolne

uczniowie szkoły gimnazialnej: /700
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1210
Razem: /1910

471

Konkursy

Konkursy: wiedzy, literacki, na plakat, na prezentację
multimedialną

inne: 30/
uczniowie szkoły gimnazialnej:
2070/1705
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
975/1045
Razem: 3075/2750

Apele okolicznościowe, główie połączone z obchodami 1.12.
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Planowana kwota: 1200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

Planowana kwota:
10400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 0,00
Organizacja pozarządowa:
0,00
Wskaźnik dodatkowy 1: 55
konkursów

Planowana kwota: 9680,00
Wydatkowana kwota:
5152,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1307,00
Inspekcja Sanitarna: 927,00
Wojewoda: 1539,00
Urząd Marszałkowski:
1000,00
Organizacja pozarządowa:
379,00

472

Narady

pracownicy służby zdrowia: 6/38
pracownicy oświaty: 182/39
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/3
inne: 1/5
Razem: 192/85

473

Pogadanki

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /5
osoby pozbawione wolności: 30/30
pracownicy oświaty: 15/11
uczniowie szkoły gimnazialnej: /3124
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/5392
Razem: 45/8562

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

474

Poradnictwo, rozmowy indywidualne

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę: /20
pracownicy służby zdrowia: 28/104
pracownicy oświaty: 575/57
pracownicy massmediów: /2
inne: 1335/14
uczniowie szkoły gimnazialnej: /137
Razem: 1938/334

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

475

Prelekcje

pracownicy oświaty: 50/26
inne: /210
uczniowie szkoły gimnazialnej: /390
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1383
Razem: 50/2009

476

Punkty informacyjne - konsultacyjne

ogół społeczeństwa: 5100/3216
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1400/1300
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/2050
Razem: 6500/6566

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Wojewoda: 0,00

477

Szkolenia, warsztaty

pracownicy służby zdrowia: 13/12
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
95/95
Razem: 108/107

Planowana kwota: 2900,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Wojewoda: 0,00
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Wskaźnik dodatkowy 1: narad - 9

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
prelekcji -49

Planowana kwota: 450,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Inspekcja Sanitarna: 0,00

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

478

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
(nie dotycząca trwającej aktualnie
kampanii)

479

Opracowanie i dystrybucja e-karty

480

Opracowanie materiału edukacyjnego Umieszczenie e informatora pt. Testy w kierunku HIV na
((lotka oraz e-informator)
internetowej stronie startowej WSSE Warszawa ma w założeniu
umożliwić osobom zainteresowanym wykonaniem testu w
kierunku HIV szybkie odnalezienie informacji kontaktowych do:
Punktów Diagnostyczno Konsultacyjnych, które działają przy
WSSE w Warszawie, Telefonu Zaufania AIDS, jak również
informacji o testach i drogach zakażenia HIV .

Karta przygotowanej z okazji Światowego Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS

ogół społeczeństwa: /1000
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty: /1130
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/5000
Razem: /7130

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

członkowie organizacji
pozarządowych: /42
inne: /38
Razem: /80

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

ogół społeczeństwa

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

Razem:
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Lp.

Zadanie własne

481

18 Szkoleń metodami aktywizującymi
młodzieżowych liderów zdrowia oraz
młodzieży akademickiej

482

50 szkoleń

483

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno -edukacyjnych
adresowanych do różnych grup
docelowych

484

Edukacja w mediach:
- opracowanie i przekazanie artykułów
tematycznych do lokalnych mediów
- przekazanie pisemnej informacji do
mediów

485

Program edukacyjny /autorski,
lokalny/&#8221;Promocja zdrowia w
sztuce teatralnej dziecięcej i
młodzieżowej-WYBIERAM
ZDROWIE&#8221; XVIII edycja

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

pracownicy oświaty: 30/30
studenci: 600/600
Razem: 630/630

Wskaźnik dodatkowy 1: 18
szkoleń

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /12
studenci: /45
inne: 21/21
pracownicy służby zdrowia: 28/32
pracownicy oświaty: /22
służby mundurowe: /14
uczniowie szkoły gimnazialnej: /553
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1100/1200
Razem: 1149/1899

Ocena efektywności
podejmowanych działań: 50
szkoleń, na podstawie
ankietyzacji wśród 628
uczestników szkoleń można
ocenić , że wzrósł poziom wiedzy
nt ryzykownych zachowań i
zakażeń HIV

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1000/1000
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: 50/50
osoby pozbawione wolności: 100/120
pracownicy służby zdrowia: 500/1500
pracownicy oświaty: 200/200
służby mundurowe: 200/200
pracownicy massmediów: 40/
studenci: 3000/3500
Razem: 5090/6570

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
rozdystrybuowanych materiałów
do 577 jednostek

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

Zamieszczano informacje i treści edukacyjne dotyczące
profilaktyki HIV na stronach internetowych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej woj. dolnośląskiego, artykuły w prasie lokalnej, odbyły
się wywiady tv, radiowe

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: 6
wywiadów tv, radiowych, 8
artykułów prasowych

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

Działaniami programowymi objęci były dzieci młodzież
wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach
realizacji programu zorganizowano festiwal sztuk teatralnych

uczniowie szkoły podstawowej: /1800
uczniowie szkoły gimnazialnej: /2108
Razem: /3908

Ocena efektywności
podejmowanych działań: wzrost
wiedzy na temat zakażeń HIV
Wskaźnik dodatkowy 1: w ramach
programu miało miejsce 10
przeglądów teatralnych w
szkołach, 4 wywiady radiowe

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 5600,00

podczas szkoleń wśród 628 uczestników przeprowadzono
ankietyzację wstępną oraz końcową
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 3800,00

486

Zajęcia edukacyjne/warsztatowe dla
poszczególnych grup docelowych

487

organizacja 3 konferencji

488

Włączenie się w realizację
ogólnopolskiej kampanii medialnej
profilaktyki HIV/AIDS na poziomie
lokalnym, organizacja konferencji
prasowych, seminariów, promowanie
działających na terenie województwa
dolnośląskiego Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych
oferujących profesjonalne
poradnictwo okołotestowe i badania w
kierunku HIV

489

490

odbyło się 6 zajęć warsztatowych ph."Nie podejmując zachowań
studenci: 300/287
ryzykownych, nie dajesz szansy AIDS" oraz "Wyprawka w dorosłe uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
życie"
/1351
Razem: 300/1638

Ocena efektywności
podejmowanych działań: wzrost
poziomu wiedzy na temat
zakażeń HIV

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 1500,00

pracownicy massmediów: 30/20
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /50
studenci: /80
Razem: 30/150

Wskaźnik dodatkowy 1: w
konferencji brało udział 9 mediów

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 370,00

pracownicy massmediów: 30/30
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 30/22
studenci: 2000/3000
uczniowie szkoły gimnazialnej: /2000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/3450
ogół społeczeństwa: /6500
pracownicy służby zdrowia: 200/250
pracownicy oświaty: 40/40
Razem: 2300/15292

sponsorzy i partnerzy: Punkt
Interwencji Kryzysowej dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w
Wałbrzychu,-Polski Czerwony
Krzyż -Miejskie Ośrodki
Kultury,Kopalnia Surowców
skalnych w Bartnicy,Firma
Medi-Sept ,Fundacja Merkury
działania wspomagające
kampanię: 2 festiwale sztuk
teatralnych w Wołowie i
Wałbrzychu, 3 Olimpiady
Wedzy,14 szkoleń, 5 wykładów , 7
prelekcji, 71 pogadanek, 8
punktów
informacyjno-konsultacyjnych

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

Realizacja Programu
edukacyjnego/lokalnie/
Razem przeciw zagrożeniom - XIV
edycja

uczniowie szkoły gimnazialnej:
300/415

Wskaźnik dodatkowy 1: 37
szkoleń
Wskaźnik dodatkowy 2: badanie
ankietowe - grupa 521 osób

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

Organizacja 5 imprez środowiskowych Na uwagę spośród wielu imprez zasługiwał przegląd sztuk
teatralnych zorganizowany przez PSSE Wołów w Wołowskim
Domu Kultury w którym uczestniczyli uczniowie szkół
gimnazjalnych oraz XVIII Festiwal &#8222;Promocja zdrowia w
sztuce teatralnej dziecięcej i młodzieżowej; Wybieram Zdrowie;
połączony z wystawą plakatów o tematyce HIV/AIDS i
rozdawnictwem materiałów edukacyjnych wśród młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, który się odbył w Teatrze
Dramatycznym w Wałbrzychu

ogół społeczeństwa: 5000/6000
pracownicy massmediów: /10
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /11
studenci: 1500/1500
Razem: 6500/7521

Wskaźnik dodatkowy 1:
pozyskanie partnerów
zaangażowanych w akcję,
tj.:PCK, Kopalnia Syrowców
Skalnych w Bartnicy, Dyrektor
Teatruw Wałbrzychu, Starostwa
powiatowe

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2800,00

w ramach realizacji kampanii społecznych "Daj szansę swojemu
dziecku- zrób test na HIV oraz "Wiedza ratuje życie" odbyły się
konferencje, szkolenia, prelekcje, pogadanki, zorganizowano 8
punktów konsultacyjno-informacyjnych, 8 wystaw
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491

Działania informacyjno-edukacyjne w
zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową ze
szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS adresowane do młodzieży

Problematyka HIV/AIDS była prezentowana przedstawicielom
lokalnych władz samorządowych podczas Sesji Rad powiatu oraz
lokalnym mediom podczas konferencji. W ramach działań w roku
2010 przeprowadzono:szkolenia, wykłady, prelekcje, pogadanki,
zajęcia edukacyjne, konkursy na najlepszą inscenizację teatralną
oraz wiedzowe i plastyczne, olimpiady, przeprowadzono
ankietyzację wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Dniu
Pamięci Zmarłych na AIDS z inicjatywy pracowników pionu
oświaty zdrowotnej PIS odbyły się prezentacje spektakli
teatralnych;Miss HIV; w wykonaniu Teatru;Zielona Latarnia; im.
Ireny Rzeszowskiej we Wrocławiu w reżyserii Krzysztofa
Stróżyńskiego oraz w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu
młodzieżowa grupa teatralna; Widziadło; zaprezentowała sztukę
p.t.;Miss HIV;

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/3000
studenci: 8000/8000
inne: /347
uczniowie szkoły gimnazialnej: /2800
Razem: 8000/14147

Liczba programów edukacyjnych:
7 wykładów, 101 prelekcji, 7 zajęć
edukacyjnych, 354 pogadanki, 29
konkursów, 3 olimpiady, 19
spektakli teatralnych, 85 porad
metodycznych i merytorycznych

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
834,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 8000,00

492

Promowanie testowania w kierunku
HIV wśród kobiet planujących ciążę
lub będących w I trymestrze ciąży
działania informacyjne i dystrybucja
materiałów poprzez jednostki służby
zdrowia:

W roku 2010 kontynuowano działania w zakresie Społecznej
Kampanii pt &#8222;Daj szansę swojemu dziecku&#8221;. Nie
daj szansy AIDS&#8221; promujacą testowanie w kierunku HIV
wśród kobiet planujących lub będących w ciąży

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
6000/7000
pracownicy służby zdrowia: 400/400
Razem: 6400/7400

Wskaźnik dodatkowy 1:
przekazano materiały
informacyjne do 400 zakładów
opieki zdrowotnej.
Wskaźnik dodatkowy 2:
działaniami edukacyjnymi objęto 7
400 kobiet

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

Razem:

2 834,00
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Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

493

a) Stosowanie nowej podstawy
programowej.

Nowa podstawa programowa określona 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), która zaczęła obowiązywać, począwszy od
1 września 2009 r., uwzględnia treści nauczania dotyczące
zapobiegania zakażeniom HIV oraz AIDS.
Celem reformy programowej jest poprawa jakości oraz efektów
kształcenia, ponadto przygotowanie do dalszej edukacji lub
wyboru drogi zawodowej oraz do sprawnego funkcjonowania we
współczesnym świecie. W podstawie programowej został
położony nacisk na edukację zdrowotną, ukierunkowaną na
rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych
ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego
zdrowiu. Podstawa programowa dla poszczególnych etapów
edukacyjnych uwzględnia treści nauczania dotyczące zwalczania
AIDS oraz zapobiegania zakażeniom HIV w zakresie
odpowiednim do wieku oraz wiedzy uczniów. Realizacja tych
treści została zaplanowana w ramach zajęć takich, jak przyroda,
biologia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne
czy przyroda; przedmiot uzupełniający.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wszyscy
uczniowie z różnych poziomów
edukacyjnych.

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

494

b) Stosowanie dotychczasowej
podstawy programowej.

W pozostałych klasach aż do zakończenia cyklu kształcenia
stosowana będzie dotychczasowa podstawa programowa
kształcenia ogólnego z dnia 26 lutego 2002 roku (Dz.U.Nr 51,
poz.458, z póżn.zm.).
W procesie kształcenia i wychowania, szkoła kształtuje u uczniów
postawy warunkujące odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie, rozwija świadomość dotyczącą zdrowia,
kształtuje nawyki dbania o własne zdrowie i zdrowie innych ludzi
oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wszyscy
uczniowie z różnych poziomów
edukacyjnych

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

495

c) Realizacja treści programowych
zajęć Wychowanie do życia w rodzinie
w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych.

Wychowanie do życia w rodzinie obejmuje szeroko rozumianą
edukację prorodzinną, nowoczesne metody planowania rodziny,
profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową, w tym
zakażenia wirusem HIV oraz problematykę choroby AIDS. W 2010
roku, zgodnie z System Informacji Oświatowej, na zajęcia
edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie" uczęszczało: 527
560 uczniów ze szkół podstawowych (70,4% z ogółu uczniów tego
etapu edukacyjnego), 879 282 uczniów gimnazjów (69,7% ), 107
104 uczniów zasadniczych szkół zawodowych (47,6%), 242 795
uczniów z liceów ogólnokształcących (38,4%), 16 025 uczniów
liceów profilowanych (46,7% ), 213 530 uczniów techników (51,1
%), 579 454 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (44,3 %).

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Odsetek
uczniów uczęszczających na
zajęcia edukacyjne.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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496

d) Dopuszczenie do użytku szkolnego W 2010 roku Minister Edukacji Narodowej dopuścił do użytku
podręczników do nauczania biologii w szkolnego podręczniki do nauczania biologii w gimnazjum, w
gimnazjum.
których zostały uwzględnione treści nauczania dotyczące
problematyki HIV/AIDS:
1) Biologia dla gimnazjum cz. 2, B. Klimuszko, M. Polczyk,
Wydawnictwo Żak, Warszawa 2010;
2) Świat biologii. Podręcznik dla gimnazjum cz. 2, M. Kłyś, J.
Stawarz, W. Gołda, J. Wardas, Wydawnictwo Nowa Era,
Warszawa 2010;
3) Bliżej biologii, Gimnazjum. Podręcznik. cz. 3, E. Pyłka
&#8211;Gutowska, E. Jastrzębska, Wydawnictwa szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 2010;
4) Biologia. Podręcznik dla gimnazjum, J. Loritz-Dobrowolska, Z.
Sendecka, E. Szedzianis, E. Wierbiłowicz, Wydawnictwo Operon,
Gdynia 2010.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
dopuszczonych podręczników
uwzględniających treści
nauczania dotyczące HIV/AIDS.

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

497

e) Apel Minister Edukacji Narodowej
dyrektorów szkół i placówek systemu
oświaty w sprawie tzw. dopalaczy.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
podjętych działań przez szkoły i
placówki.

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

W dniu 5 października 2010 roku P. Katarzyna Hall Minister
Edukacji Narodowej, w związku z rosnącym zagrożeniem życia i
zdrowia dzieci i młodzieży wynikającym z dostępu do substancji o
działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych dopalaczami,
zwróciła się z apelem do dyrektorów szkół i placówek systemu
oświaty. W apelu Minister Edukacji Narodowej wezwała
dyrektorów szkół i placówek o podjęcie następujących działań:
- przeanalizowanie, w trybie pilnym, realizowanego przez szkoły i
placówki programu profilaktyki i ewentualne dostosowanie jego
treści do zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy,
- włączenie tej tematyki w treści zajęć realizowanych z uczniami,
- przygotowanie i przeprowadzenie spotkań i rozmów z rodzicami
uczniów, które pomogą im w poznaniu problemu oraz
wskazywanie im miejsc, w których mogą uzyskać dodatkowe
informacje.
W ślad za apelem zostały przygotowane materiały informacyjne
dla dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów
oraz organów prowadzących szkoły i placówki.
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f) Przygotowanie materiału pn.
"Profilaktyka używania nowych
narkotyków tzw. dopalaczy przez
młodzież. Oferta działań
profilaktycznych adresowanych do
dyrektorów szkół, kadry
pedagogicznej, rodziców, uczniów
oraz organów prowadzących".

Materiał został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym,
Komendą Główną Policji, Krajowym Biurem Przeciwdziałania
Narkomanii, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Materiał składa sie z
czterech części, których adresatami są: rady pedagogiczne i inni
pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, organy prowadzące szkoły
i placówki. Każda z omawianych części zawiera cztery elementy
oferty przygotowanej dla ww. odbiorców przez Główny Inspektorat
Sanitarny, Komendę Główną Policji, Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Materiał dla rad pedagogicznych i innych pracowników szkoły
wzbogaca ich warsztat pracy i umożliwia skuteczniejsze
oddziaływanie wychowawcze. Nauczyciel w podejmowaniu
działań profilaktycznych może korzystać z pomocy i wsparcia
wyspecjalizowanych służb i instytucji.
Materiały zawierają również wykaz podejmowanych dziełań przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, a ktore mają na celu dodatkowe
wsparcie szkół i placówek w działaniach profilaktycznych.

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wyniki
nadzoru pedagogicznego w
wybranych szkołach i placówkach.
Liczba ofert z których skorzystała
szkoła i placówka.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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g) Uzupełnienie planu nadzoru
pedagogicznego o nowy kierunek
realizacji polityki oświatowej przez
kuratorów oświaty w roku szkolnym
2010/2011, dotyczący profilaktyki
narkomanii.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniło plan nadzoru
pedagogicznego o nowy kierunek realizacji polityki oświatowej
przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2010/2011, dotyczący
monitorowania "Realizacji działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, w tym współpracy z
wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywanie
przygotowanych przez nie ofert i materiałów". Monitoring został
zaplanowany w miesiącu czerwcu 2011 roku. Ministerstwo
Edukacji Narodowej przygotowało ankietę monitorującą realizacę
tych działań prowadzonych w ramach szkolnego programu
profilaktyki.

pracownicy oświaty

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
szkół i placówek objetych
monitoringiem. Liczba ofert
wykorzystanych przez szkołę lub
placówkę.

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

500

h) Ogłoszenie konkursu na realizację
projektów wspierających działania
wychowawcze i profilaktyczne w
szkołach.

W 2010 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wspomagając
uczniowie szkoły podstawowej
działania profilaktyczne szkół i placówek ogłosiło konkurs na
uczniowie szkoły gimnazialnej
realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie realizacji
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez
kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu". Do konkursu mogły przystąpić
organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
prowadzące szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Celem
konkursu było promowanie najbardziej wartościowych programów
wychowawczych szkoły i programów profilaktyki umożliwiających
m.in. kształtowanie u uczniów postaw dbałości o własne zdrowie i
innych ludzi. W wyniku konkursu wybrano do realizacji 66
projektów.
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Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
projektów wybranych do realizacji.

Planowana kwota:
2000000,00
Wydatkowana kwota:
2000000,00
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i) Kontynuacja działań w ramach
Porozumienia z dnia 23 listopada
2009 r. o współpracy między
Ministrem Edukacji Narodowej,
Ministrem Zdrowia oraz Ministrem
Sportu i Turystyki w sprawie promocji
zdrowia i profilaktyki problemów dzieci
i młodzieży. Rozwijanie sieci szkół
promujących zdrowie.

W 2010 r. została powołana Rada Programowa ds. Promocji
Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży. Rada jest
organem inicjatywnym i opiniodawczym dla trzech sygnatariuszy
Porozumienia. W 2010 r. odbyły się 3 spotkania Rady, podczas
których opracowano kryteria przynależności do sieci szkół
promujących zdrowie oraz przyznawania certyfikatów. W systemie
oświaty działa blisko 2000 szkół należących do sieci szkół
promujących zdrowie. Szkoły te współpracują z Europejską Siecią
Szkół dla Zdrowia Europy, a ich zadaniem jest upowszechnianie
systemowych i nowatorskich rozwiązań budowania całościowej
oferty szkoły w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki, opartej na
oddziaływaniu zarówno na ucznia, rodziców, jak również na
środowisko w którym żyją. W dniu 2 grudnia 2010 r. Minister
Edukacji Narodowej wręczyła certyfikaty przedstawicielom
kolejnych 17 szkół. Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca
Zdrowie może pochwalić się obecnie 49 szkół w Polsce.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
szkół należących do sieci szkół
promujących zdrowie. Liczba
przyznanych certyfikatów. Liczba
posiedzeń Rady Programowej.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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j) Działania wspierające szkoły i
placówki w zakresie doskonalenia
nauczycieli w problematyce
uzależnień, zakażeń wirusem HIV.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jednostka podległa Ministerstwu
pracownicy oświaty
Edukacji Narodowej zajmująca się doskonaleniem nauczycieli
podjął następujące działania:
- udostępnił kadrze pedagogicznej na stronach internetowych
www.ore.edu.pl zaktualizowany poradnik pn. "Profilaktyka
uzależnień w szkole",
- przeprowadził szkolenie dla 20 instruktorów programu
profilaktycznego "Szkolna Interwencja Profilaktyczna". Program
umożliwia nabycie umiejętności prowadzenia interwecji
profilaktycznej wobec uczniów używających substancji
psychoaktywnych,
- przeprowadził 3 seminaria dla 106 wojewódzkich edukatorów
programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców",
- przygotował dla 800 nauczycieli realizację pilotażowego projektu
pn. "Współpraca szkoły z rodzicami".

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
wejśc na stronę internetową w
zakładce, gdzie znajduje się
Poradnik, Liczba przeszkolonych
realizatorów programów.

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
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k) Kontynuacja działań poradni
psychologiczno-pedagogicznej w
zakresie pomocy dzieciom i młodzieży
zagrożonej niedostosowaniem
społecznym lub niedostosowanej
społecznie.

W roku szkolnym 2009/2010 publiczne poradnie
psychologiczno-pedagogiczne udzieliły pomocy 1 050 425
dzieciom i młodzieży. Poradnie zorganizowały dla 1 901 uczniów
zajęcia terapeutyczne z tytułu zagrożenia uzależnieniem. W tej
liczbie było: 156 uczniów szkół podstawowych, 1 352
gimnazjalistów, 329 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 64
osób nieuczących się i niepracujących.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
dzieci i młodziezy objęta pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.

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

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
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l) Upowszechnianie programów
W 2010 roku kontynuowano realizacje pilotażowego wdrożenia
profilaktycznych spełniających kryteria Systemu oceny i rekomendacji programów profilaktyki i promocji
dobrej jakości.
zdrowia psychicznego w ramach prac międzyinstytucjonalnego
zespołu do spraw rekomendacji składającego się z
przedstawicieli: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Zespół dokonał oceny zgłoszonych 7
programów profilaktycznych do pilotażowej realizacji w szkołach.
Informacje o standardach i systemie rekomendacji zamieszczono
na stronie www.ore.edu.pl w zakładce Wychowanie i Profilaktyka.
Ośrodek Rozwoju Edukacji dokonał aktualizacji bazy
rekomendowanych realizatorów programów profilaktycznych (600
osób), którą udostęnił na stronie internetowej www.ore.edu.pl

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
programów profilaktycznych
spełaniających kryteria dobrej
jakości zamieszczona w bazie.

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

2 002 000,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Ministerstwo Infrastruktury

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

505

Kontynuacja i rozwój modułów
Pogadanki wygłaszane dla grup osób.
szkoleniowych
Rozmowy indywidualne.
(edukacyjno-profilaktycznych)
ukierunkowanych na grupy docelowe:
- pracowników objętych profilaktyczną
opieką zdrowotną - w szczególności z
grup o zwiększonym ryzyku zakażeń
wirusem HIV,
- pracowników służby medycyny
pracy.

inne: 600/1059

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

506

Dystrybucja pozyskanych nieodpłatnie Rozprowadzanie ulotek i broszur informacyjnych.
inne: 1040/811
różnorodnych materiałów
Rozmieszczanie plakatów i kompozycji plastycznych w siedzibach
informacyjno-edukacyjnych
komórek wykonawczych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy.
adresowanych do grup docelowych
(pracowników służby medycyny pracy
i straży ochrony kolei).

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

507

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

studenci: 500/487

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

508

Szkolenie grup studenckich
odbywających praktyki na statkach
szkolnych "Dar Młodzieży" i Horyzont
II"

studenci: 300/287

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

509

Badania przeprowadzone na
ewentualne żądania armatora, na
nosicielstwo HIV studentów
ubiegających się o międzynarodowe
świadectwo zdrowia marynarza

510

Działania informacyjne - ulotki, plakaty
rozpowszechniane w Przychodni
Lekarskiej dla Pracowników i
Studentów Akademii Morskiej

studenci: 3300/3200

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

511

Szkolenia grup studenckich
kierowanych na praktykę

studenci: 3300/3200

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

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

512

Organizowanie i animowanie działań
na rzecz środowiska akademickiego

Organizator zadania - Stowarzyszenie "Planeta Młodych".
studenci
Przeprowadzenie wśród studentów akcji "NIE BIERZ - pomyśl o
rodzinie". Ogólnopolskie obozy adaptacyjne dla studentów Międzyzdroje, Łazy, Głuchołazy oraz Wrocław.
Akcja informacyjna (ulotki, plakaty, artykuły w mediach
studenckich) we Wrocławiu, warsztaty pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz szkolenia w trakcie obozów adaptacyjnych.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy
studentów z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie
środków odurzających, psychotropowych, a także na temat AIDS i
innych chorób towarzyszących uzależnieniom oraz kształtowanie
postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób.

513

Organizowanie i animowanie działań
na rzecz środowiska akademickiego.

Organizator zadania - fundacja "Pedagogium".
Celem zadania jest przeciwdziałanie zjawisku o charakterze
uzależnieniowym, związanym z zażywaniem przez studentów
substancji wzmacniających, energetyzujących oraz środków
określanych jako "dopalacze".
W ramach realizacji zadania zorganizowane zostały warsztaty i
panele edukacyjne oraz kampania edukacyjna.

studenci: 2500/

514

Projekty badawcze o tematyce ARV i
HIV - realizowane przez uczelnie i
jednostki naukowe.

Podmiot opracowujący i realizujący zadanie - Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy.
Profile metaboliczne środków uzależniających na przykładzie
kokainy, jako metoda szacowania spożycia narkotyków w Polsce.

inne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
90000,00

515

Projekty badawcze o tematyce ARV i
HIV realizowane przez uczelnie i
jednostki naukowe.

Podmiot organizujący i wykonujący zadanie - Uniwersytet
inne
Medyczny w Lublinie.
Wpływ analogów deltorfin i endefaliny na percepcję bólu i
motywacyjne aspekty uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

516

Projekty badawcze o tematyce ARV i
HIV realizowane przez uczelnie i
jednostki naukowe.

Podmiot opracowujący i wykonujący zadanie - Instytut
Farmakologii Polskiej Akademii Nauk.
Rola receptorów CB1 i TRPV1 w przeciwnawrotowym działaniu
inhibitorów FAAH oraz zmiany neuroadaptacyjne w obrazie
receptorów CB1 u szczurów samopodających kokainę.

inne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
35321,00

517

Projekty badawcze o tematyce ARV i
HIV realizowane przez uczelnie i
jednostki naukowe.

Podmiot opracowujący i wykonujący projekt - Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie - Collegium Medicum.
Ocena rozwoju lipodystrofii i zaburzeń metabolicznych oraz
patomechanizmu odpowiedzialnego za ich wystąpienie w grupie
pacjentów zakażomnych HIV, leczonych antyretrowirusowo.

inne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100000,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

Ocena efektywności
podejmowanych działań:
Materiały edukacyjne - 2000 egz.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

518

Projekty badawcze o tematyce ARV i
HIV realizowane przez uczelnie i
jednostki naukowe.

Podmiot opracowujący i realizujący projekt - Uniwersytet
Warszawski.
Ryzykowne zachowania seksualne oraz ich uwarunkowania u
osób uzależnionych od narkotyków przyjmowanych drogą
dożylną.

inne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
22200,00

519

Projekty badawcze o tematyce ARV i
HIV realizowane przez uczelnie i
jednostki naukowe.

Podmiot opracowujący i realizujący projekt - Pomorski Uniwersytet inne
Medyczny w Szczecinie.
Wykrywanie mutacji mniejszościowych związanych z opornością
na leczenie antyretrowirusowe w genomie HIV-1.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
142000,00
Razem:
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429 521,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

520

Przeciwdziałanie HIV/AIDS oraz
patologiom społecznym w wojsku

szkolenia dla żołnierzy z zakresu przeciwdziałania patologiom

służby mundurowe: 240/203

Planowana kwota:
15755,00
Wydatkowana kwota:
15755,00

521

Przeciwdziałanie HIV/AIDS oraz
patologiom społecznym w wojsku

szkolenia dla żołnierzy z zakresu przeciwdziałania patologiom

służby mundurowe: 3998/3998

522

Przeciwdziałanie HIV/AIDS oraz
patologiom społecznym w wojsku

warsztaty szkoleniowe dla żołnierzy i pracowników wojska

służby mundurowe: 280/254

523

materiały edukacyjne

kampania społeczna "Wiedza ratuje życie

inne

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

524

materiały edukacyjne

druk książki

inne

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00

525

materiały edukacyjne

kampania społeczna "Wiedza ratuje życie"

inne

Planowana kwota: 3540,00
Wydatkowana kwota:
3540,00

526

materiały edukacyjne

druk publikacji " Informacja o HIV/AIDS"

inne

Planowana kwota: 5002,00
Wydatkowana kwota:
5002,00

527

materiały edukacyjne

opracowanie i wydanie książki "ABC" wiedzyy o HIV/AIDS

inne

Planowana kwota:
11095,56
Wydatkowana kwota:
11095,56

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Planowana kwota:
28875,00
Wydatkowana kwota:
28875,00

Razem:
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72 267,56

Data wygenerowania: 2011-12-12

Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

528

1. Dystrybucja różnorodnych
materiałów
informacyjno-edukacyjnych do
ośrodków szkolenia sportowego na
terenie całej Polski.

Materiały informacyjno-edukacyjne zostały rozdysponowane w
recepcjach Centralnych Ośrodków Sportowych

inne: 100/100
ogół społeczeństwa: 300/300
członkowie organizacji
pozarządowych: 100/100
Razem: 500/500

529

2. Przeprowadzenie konferencji
szkoleniowych dla organizatorów
kultury fizycznej w oparciu o zadania
zlecane stowarzyszeniom i fundacjom
z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.

Do programu szkoleń społecznych kadr kultury fizycznej dla
środowiska sportu akademickiego, wprowadzone zostały tematy
dotyczące problematyki zapobiegania i przeciwdziałania
HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa
członkowie organizacji
pozarządowych: 80/80
inne: 10/10
Razem: 90/90

W ramach konferencji "Sport dla wszystkich strategią jutra" odbył
się moduł poświęcony profilaktyce aids.

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: ilość
ulotek 500 szt

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

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6000,00

W realizacji Kampanii Prozdrowotnej "Czas dla zdrowia, czas dla
sportu", dostępne były materiały informacyjne z zakresu
problematyki HIV/AIDS, upowszechniane w trakcie imprez
sportowo-rekreacyjnych.
Razem:
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6 000,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

530

Działania edukacyjne i profilaktyczne
mające na celu podnoszenie poziomu
wiedzy na temat zapobiegania
zakażeniom HIV prowadzone w
formie szkoleń:
- nowoprzyjętych Policjantów ;
- Policjantów odbywających szkolenia
specjalistyczne prowadzone w
jednostkach szkoleniowych Policji;
- w ramach doskonalenia
zawodowego prowadzone w
jednostkach terenowych Policji.

531

532

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Działania edukacyjne prowadzone w ramach programów:
Szkolenia zawodowego podstawowego, Kursu specjalistycznego
dla policjantów - ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach
policyjnych, Kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących
służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych,
Kursu specjalistycznego w zakresie taktyki i technik interwencji,
Kursu specjalistycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w warunkach działań specjalnych, Kursu specjalistycznego dla
przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów
narkotyków, Kursu specjalistycznego dla przewodników psów
patrolowych (oraz patrolowo - tropiących) uwzględniające w ww.
programach zasady postępowania w przypadku wystąpienia
ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie zakaźny
materiał (w tym HIV, HBV, HCV). Część kursów obejmowała
zagadnienia profilaktyki chorób zakaźnych w miejscu pełnienia
misji (w odniesieniu do funckjonariuszy pełniących służbę w
ramach kontyngentów policyjnych działających pod auspicjami
ONZ, UE).

Finansowanie
Pozostałe

służby mundurowe: /3646

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

Działania edukacyjne i profilaktyczne Działania prowadzone w trakcie odpraw do służby.
mające na celu podnoszenie poziomu
wiedzy na temat zapobiegania
zakażeniom HIV wśrod policjantów
ruchu drogowego z zakresu:
- kształtowania postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzglębnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby;
- nauki zasad zachowania
bezpieczeństwa w trakcie nagłych
zdarzeń.

służby mundurowe: /7436

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

Działania edukacyjne i profilaktyczne
realizowane w formie szkoleń,
konferencji i warsztatów, mające na
celu podnoszenie poziomu wiedzy z
zakresu zapobiegania zakażeniom
HIV prowadzone przez ZOZ MSWiA
wśród funkcjonariuszy resortu spraw
wewnętrznych i administracji.

służby mundurowe: 270/345
inne: 150/205
pracownicy służby zdrowia: /29
Razem: 420/579

Zadanie zrealizowano poprzez organizację 7 konferencji
szkoleniowych w następujących ZOZ MSWiA: ZOZ MSWiA w
Katowicach, ZOZ MSWiA w Koszalinie, ZOZ MSWiA w Olsztynie,
ZOZ MSWiA w Poznaniu. W większości ich uczestnikami byli
funkcjonariusze (w 90%) z terenu danego województwa oraz
pracownicy ZOZ.
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Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
warszatów szkoleniowych: 12
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
konferencji: 7

Planowana kwota:
25500,00
Wydatkowana kwota:
30400,00

533

Prowadzenie działań informacyjnych,
dotyczących problematyki HIV/AIDS
na terenie zakładów opieki zdrowotnej
MSWiA w formie tematycznych sesji
plakatowych

Realizacja zadania obejmowała graficzne przedstawienie
zagadnień profilaktyki HIV/AIDS. Przygotowane przez
poszczególne zakłady sesje plakatowe, do których
wykorzystywane były dostępne plakaty, ulotki, jak i przygotowane
samodzielnie materiały, eksponowano w róznych miejscach
zakładów.

534

Realizacja programów edukacyjnych i
informacyjnych, prowadzonych w
formie prelekcji i wykładów dla
pacjentów ZOZ MSWiA oraz
funkcjonariuszy formacji podległych i
nadzorowanych przez MSWiA,
dotyczących problematyki HIV/AIDS.

Realizacja zadania odbywała się poprzez organizację wykładów i
prelekcji dla pacjentów/pensjonariuszy zakładów, przebywających
na leczeniu, a także pracownicy zakładów prowadzili wykłady w
jednostkach policji/Państwowej Straży Pożarnej lub w placówkach
oświatowych na terenie swojego województwa.
Wśród poruszanych zagadnień znalazły się następujące tematy:
jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV, wirus HIV praktyczne
wiadomości, zakażenie HIV i kobiety, ryzykowne zachowania w
kontekście zakażeń HIV, HIV/AIDS to także twój problem, co
nalezy wiedzieć o HIV, etc.

535

Szkolenia mające na celu
Zadanie realizowano poprzez organizację wykładów i prelekcji dla służby mundurowe: /1000
podniesienie poziomu wiedzy na
pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej.
temat zapobiegania zakażeniom HIV
z zakresu:
- postaw, nawyków i zachowań ze
szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń związanych ze specyfiką
służby;
- zasad bezpiecznego przeszukania
zatrzymanych - sytuacje użycia
przymusu;
- zagrożeń zakażeniem HIV
wynikającym ze stosowania dożylnych
środków odurzających;

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przeprowadzonych szkoleń - 108

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

536

Szkolenia medyczne pracowników
służby zdrowia, funkcjonariuszy oraz
pracowników cywilnych BOR w
zakresie zapobiegania zakażeniom
HIV i zwalczania AIDS.

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkoleń - 11

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

Cykl wykładów prowadzonych przez służbę zdrowia BOR dla
poszczególnych grup odbiorców - funkcjonariuszy, pracowników
cywilnych oraz pracowników medycznych.

studenci: 500/505
inne: 1000/787
pracownicy służby zdrowia: 50/109
służby mundurowe: 650/423
Razem: 2200/1824

pracownicy służby zdrowia: /17
służby mundurowe: /260
inne: /110
Razem: /387
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Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przygotowanych sesji: 20

Planowana kwota: 3900,00
Wydatkowana kwota:
1800,00

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wykonanych zadań: 116

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
15300,00

537

Szkolenia pracowników służby
zdrowia, dotyczące zasad zachowania
ostrożności w zakresie: postępowania
poekspozycyjnego, zasad
postępowania z odpadami
medycznymi oraz udział pracowników
w zewnętrznych szkoleniach
podnoszących kompetencje z zakresu
wiedzy HIV/AIDS

538

Szkolenia prowadzone wśród
strażaków PSP z zakresu:
- wiedzy i umiejętności postępowania
z poszkodowanymi w czasie zdarzeń;
- wiedzy i umijętności postępowania z
odpadami medycznymi, skażonymi
płynami i wydzielinami ustrojowymi.

Realizacja zadania prowadzona była w formie szkoleń
organizowanych dla pracowników poszczególnych ZOZ MSWiA,
przez lekarzy/pielęgniarki zatrudnionych w ZOZ lub osoby
zapraszane z zewnątrz do przeprowadzenia tego typu szkolenia.
Poruszane tematy szkoleń dla personelu zakładów dotyczyły
m.in.: nosiciele HIV w miejscu pracy, zasady postepowania w
przypadku ekspozycji na krew lub IPIM, zapobieganie ekspozycji
zawodowej na materiał potencjalnie zakaźny, przygotowanie
bezpiecznego stanowiska pracy, rola psychologa w poradnictwie
przed i po teście, opieka nad chorymi z pełnoobjawowym AIDS.
Zadanie to realziowane jest także poprzez dofinansowanie
uczestnictwa pracowników ZOZ MSWiA w szkoleniach
specjalistycznych oraz konferencjach dotyczących problematyki
HIV/AIDS (w roku 2010 dofinansowano udział 16 osób w różnych
formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych z zakresu ww.
problematyki)

pracownicy służby zdrowia: 250/295

służby mundurowe: /9246
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Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkoleń wewnątrzzakładowych:
19

Planowana kwota: 5500,00
Wydatkowana kwota:
7258,40

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

539

Włączanie się jednostek
organizacyjnych Policji w lokalne
działania profilaktyczno - edukacyjne
dotyczące HIV/AIDS.

KGP (Biuro Prewencji) - rozdysoponowało do wszystkich
jednostek organizacyjnych Policji materiały
edukacyjno-profilaktyczne.
KWP w Białymstoku - udział w konferencji szkoleniowej
dotyczącej Narodowego Programu Zdrowia oraz Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania HIV.
KWP w Olsztynie w ramach spotkań edukacyjnych przed letnim
wypoczynkiem w ramach programu "Bezpieczne wakacje 2010"
funkcjonariusze omawiali zagrożenia zakażeniem HIV,
funkcjonariusze tej komendy uczestniczyli w konferencji
"Profilaktyka i edukacja zdrowotna w pracy pielęgniarki w
środowisku nauczania i wychowania", wszyscy policjanci zostali
zapoznani z Decyzją KWP dotyczącą m.in. Zasad postępowania
profilaktycznego po ekspozycji na zakażenie wirusem HIV.
KWP w Krakowie - włączyła się w przygotowanie konferencji dla
pedagogów pt "Być młodym w dobie AIDS to być
doinformowanym i odpowiedzialnym", w ramach Światowego Dnia
na rzecz HIV i AIDS zorganizowano olimpiadę wiedzy, sesję
plakatową oraz konkurs plastyczny związane z tamatyką
HIV/AIDS.
KWP w Gdańsku - dystrybuowano materiały edukacyjne w
ramach działań profilaktycznych w szkołach.
KWP w Rzeszowie - we współpracy z WSSE zorganizowała cykl
szkoleń z problematyki HIV/AIDS dla policjantów KMP/KPP z
terenu województwa.
KWP w Łodzi - wspólnie z WSSE realizowano spotkania
profilaktyczne dla młodzieży dotyczące zaganień higieny i
bezpieczeństwa.

540

Wypracowanie właściwych postaw
wśród funkcjonariuszy, pracowników
cywilnych poszczególnych służb oraz
pracowników ZOZ MSWiA.
Przeciwdziałanie szerzeniu się
zakażeń w związku z pełnionymi
obowiązkami służbowymi - działania
profilaktyczne podejmowane przez
PIS MSWiA.

Szkolenia realizowano w obszarze 7 bloków tematycznych:
Podstawowa wiedza o zakażeniu HIV i zespole nabytego
upośledzenia odporności AIDS.
Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.
Profilaktyka poekspozycyjna na zakażenie wirusowe.
Sterylizacja i dezynfekcja.
Higiena w gabinecie stomatologicznym.
Zakażenia szpitalne.
Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym u osób narażonych
na kontakt z materiałem zakaźnym.

541

Zakup dostępnych materiałów
edukacyjnych (broszur, ulotek,
plaktów, książek) dotyczących
problematyki HIV/AIDS,
wykorzystywanych na potrzeby
realizowanych przedsięwzięć na
terenie ZOZ MSWiA.

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

pracownicy służby zdrowia: /759
służby mundurowe: /4080
inne: /128
Razem: /4967

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przeprowadzonych szkoleń - 387

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

Planowana kwota: 4600,00
Wydatkowana kwota:
5246,80
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542

Badania przesiewowe w kierunku HIV: Zadanie realizowane przez służbę zdrowia BOR wobec
- kandydatów do służby w BOR;
kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy odbywających służbę
- funcjonariuszy BOR
poza granicami kraju.
oddelegowanych do służby poza
granicami kraju (max. 12 tyg. przed
planowanym terminem wyjazdu);
- funkcjonariuszy BOR powracających
z placówek zagranicznych (max. do 2
tyg. po powrocie)

służby mundurowe

Liczba PKD: 1

543

Wykonywanie testów w kierunku HIV,
przez służbę zdrowia Straży
Granicznej, kadnydatom do służby w
SG oraz testów poekspozycyjnych
funkcjonariuszom SG.

służby mundurowe: /957

Liczba wykonanych testów: 957

544

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom
narażonym na zakażenie HIV,
zakażonym HIV/AIDS oraz ich
rodzinom i bliskim, prowadzone na
terenie ZOZ MSWiA w formie:
- terapii wspierającej indywidualnej;
- poradnictwa indywidulanego.

Na terenie ZOZ MSWiA funkcjonują Poradnie Zdrowia
służby mundurowe: /85
Psychicznego, w których pacjenci korzystający z lecznia w
inne: 400/285
placówce mogą korzystać z innych form pomocy, w tym z
Razem: 400/370
mozliwości skorzystania z anonimowej porady lub spotkania
indywidualnego z psychologiem, dotyczącego zaganień HIV/AIDS.

545

Zapoznanie z ujednoliconą procedura
postępowania poekspozycyjnego
nowo zatrudnionych funkcjonariuszy
BOR

Wydano broszurę informacyjną dotyczącą procedury
postępowania poekspozycyjnego na zakażenie HIV.
Rozpropagowano broszurę w strukturach BOR.

Opracowana, ujednolicona
procedura poekspozycyjna: 1
Liczba placówek, które wdrożyły
procedurę: 1

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

546

Zapewnienie pomocy psychologicznej
przez cały okres trwania
postępowania poekspozycyjnego w
oparciu o psychologów zatrudnionych
w służbie zdrowia BOR.

Opieka pracowni psychologicznej BOR oraz kierowanie do
specjalistycznych ośrodków w przypadku stwierdzenia
wystąpienia ekspozycji na zakażenie HIV, w tym także pomoc w
dostępie do specjalistycznej opieki medycznej, diagnostyki i leków
ARV.

Liczba placówek które zapewniły
poradnictwo i opiekę
psychologiczną przez cały okres
trwania postępowania
poekspozycyjnego: 1

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

547

Szkolenia w zakresie postępowania
poekspozycyjnego dla:
- pracowników służby zdrowia BOR;
- funkcjonariuszy BOR;
- pracowników cywilnych BOR.

Szkolenia dotyczące zasad postępowania poekspozycyjnego dla
poszczególnych grup odbiorców - funkcjonariuszy, pracowników
cywilnych BOR oraz służby zdrowia.

Liczba szkoleń: 12
Liczba przeszkolonych
pracowników: 386

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

pracownicy służby zdrowia: /16
służby mundurowe: /260
inne: /110
Razem: /386

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

Planowana kwota:
13500,00
Wydatkowana kwota:
11430,00

Razem:
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Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
28710,00
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Data wygenerowania: 2011-12-12

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

548

Działania edukacyjne

Działania edukacyjne podjęte wobec każdej osoby przyjętej do
zakładu i osadzonych we wszystkich jednostkach penitencjarnych.
Szkolenia dla funkcjonariuszy, pracowników Służby Więziennej i
osadzonych.

osoby pozbawione wolności:
166000/193157
służby mundurowe: /5106
Razem: 166000/198263

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Kontrole
kompleksowe i problemowe
realizowane przez Biuro Służby
Zdrowia CZSW i jednostki
organizacyjne.
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przeprowadzonych szkoleń dla
osadzonych poza edukacją na
wejściu: 1229
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
przeprowadzonych szkoleń dla
funkcjonariuszy: 122

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
67111,00

549

Realizacja programów
terapeutycznych dla skazanych
uzależnionych od środków
odurzających i psychotropowych.

Krótkie interwencje wobec osób nadużywających substancji
psychoaktywnych.

osoby pozbawione wolności: /3004

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Kontrole
kompleksowe i problemowe
prowadzone przez Centralny
Zarząd Słuzby Więziennej.
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
osób używających kiedykolwiek
narkotyki w iniekcjach:336 z grupy
1162 przyjętych do oddziałów
terapeutycznych (28,9%)
Wskaźnik dodatkowy 2:
Finansowanieobejmuje:
szacunkowe koszty utrzymania
istniejącej sieci więziennych
oddziałów terapeutycznych dla
skazanych uzależnionych od
narkotyków, realizacji programów
profilaktyki uzależnień
prowadzonych poza oddzi/. terap.
oraz koszty szkoleń.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
11711600,00

550

Rozszerzanie bazy oferty
terapeutycznej w zakresie substytucji
dla osób pozbawionych wolności
uzależnionych od opiatów .

Wdrażanie nowych programów i rozszerzanie już istniejących.

osoby pozbawione wolności: /237

Wskaźnik dodatkowy 1: Na dzień
31.12.2010 r. -290 miejsc w
programachsubstytucyjnych. W
ciągu roku 2010 - 237 przyjęć do
ZK/Aś (146 osób uczestniczyło w
terapii substytucyjnej).

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
299430,00
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551

Rehabilitacja zdrowotna, promocja
higieny i zdrowego stylu życia,
profilaktyka HIV/AIDS u osób
pozbawionych wolności.

osoby pozbawione wolności: /27157

552

Dystrybucja materiałów edukacyjno informacyjnych

553

Oddziaływania
edukacyjno-informacyjne wobec
wszystkich osób pozbawionych
wolności i każdej nowo przybyłej do
zakładu.

554

Zapewnienie kontynuacji i dostępu do
leczenia ARV osobom pozbawionym
wolności zakażonym HIV i chorym na
AIDS.

555

Aktualizacja standardów terapii AIDS - Zadanie ciagłe skierowanedo wszystkich osadzonych zakażonych osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione
zgodnie z zaleceniami PTN AIDS.
HIV/AIDS leczonych ARV.
wolności: 220/189

556

Działania na rzecz zapewnienia
Zadanie ciagłe skierowane do wszystkich osadzonych
dostepu do leczenia zakażeń
zakażonych HIV/AIDS w tym leczonych ARV.
oportunistycznych, nowotworów,
współzakażeń HCV i HBV oraz innych
chorób zwiazanych z zakażeniem
HIV, zgodnie z
miedzynarodowymi standardami w
terapii.

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba placówek oferujących
wolności
leczenie ARV zgodnie z
międzynarodowymi standardami
w terapii: 157
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zgłoszonych i zdiagnozowanych
zakażeń HIV na dzień 31.12.2010
r. - 305, AIDS - 85.
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
leczonych osób nba dzień
31.12.2010 r. - 189.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
91272,00

557

Zapewnienie ujednoliconej,
wykonywanej przez certyfikowane
laboratoria specjalistycznej
diagnostyki monitorującej:
a) zakażenie HIV;
b) prowadzoną terapię ARV;
c) diagnostykę chorób
współistniejących

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba wykonanych badań: 4741
wolności
Wskaźnik dodatkowy 1: Testy
wykonane w kierunku wykrycia
wirusa - 4285; w tym wyniki
dodatnie - 179; przypadki
nowowykryte - 52.
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
oznaczeń Cd3/Cd4/CD8- 299,
wiremia - 156, HLA - 1.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
162777,01

Dystrybucja materiałów edukacyjno - informacyjnych
pozyskiwanych z KC ds AIDS, Biura ds Przeciwdziałania
Narkomanii, Oddziałów Oświaty Zdrowotnej, Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznych, organizacji pozarządowych krajowych i
zagranicznych.

Zapewnienie kontynuacji i dostępu do leczenia ARV osobom
pozbawionym wolności zakażonym HIV i chorym na AIDS w 157
zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnosci.

Zadanie ciągłe.

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: Szkolenia,
pogadanki, audycje przez
radiowęzeł - 1229.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5039,00

osoby pozbawione wolności:
166000/166000

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

osoby pozbawione wolności:
166000/166000

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

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba osób objętych leczeniem:
wolności: 220/189
189
Środki finansowe przeznaczone
na leczenie : 7896000
Wskaźnik dodatkowy 1: 189 osób
leczonych na dzień 31.12.2010 r.

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

558

Realizowanie programów
substytucyjnych dla osób
pozbawionych wolności
uzależnionych od opiatów w tym
leczonych ARV.

Zapewnienie ciągłości terapi w więzieniach dla osób będących w
programach "cywilnych" i wdrażanie terapii u nowych pacjentów
stosujących środki psychoaktywne.

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące
środki psychoaktywne: 146/146

Liczba osób uczestniczących w
programie: 146
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
osadzonych uczestnicząca w
programie substytucyjnym
leczona ARV - 6.

559

Kontrole kompleksowe i problemowe
Biura Służby Zdrowia CZSW i
Naczelnych Lekarzy Okregowych
Inspektoratów Służby Wieziennej.

Kontrole kompleksowe i problemowe Biura Służby Zdrowia CZSW osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Wyniki monitoringu i ewaluacji:
i Naczelnych Lekarzy Okregowych Inspektoratów Służby
wolności: 166000/166000
Protokoły z przeprowadzonych
Wieziennej w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
kontroli. Miesięczne zestawienia
nad osobami pozbawionymi wolnosci, w tym żyjącymi z HIV/AIDS
zawierające szcze4gółowe
informacje w zakresie
prowadzonego leczenia i
diagnostyki osób żyjących z
HIV/AIDS.

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

560

Prowadzenie komputerowego
systemu monitoringu dotyczącego
podstawowych danych
epidemiologicznych populacji osób
pozbawionych wolności leczonych
ARV i gospodarowania lekami.

Zadanie stałe

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba pacjentów objętych
wolności: 220/189
systemem: 189
Liczba ośrodków
współpracujących : 157

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

561

Kontynuacja szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników i funkcjonariuszy Służby
Więziennej.

służby mundurowe: 4699/4699

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

Liczba szkoleń: 122
Liczba przeszkolonych
pracowników: 4699
Wskaźnik dodatkowy 1:
Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

12 337 229,01

Data wygenerowania: 2011-12-12

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

562

Gromadzenie danych
epidemiologicznych dotyczących
osób, które wykonują badania w
kierunku HIV

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
laboratoriów wykonujących
badania przesiewowe w kierunku
HIV: stan na 2009 r. 343
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
badań w kierunku HIV
wykonanych w 2009 roku:
1414683, w tym 1201545 badań
dawców krwi

563

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: 925
2) Liczba zachorowań: 168
3) Liczba zgonów: 40

564

Przeprowadzanie i publikowanie
analiz dotyczących epidemiologii HIV
w Polsce (wystąpienia konferencyjne i
artykuły naukowe)

Tytuły opracowań:
1. Werbińska-Sienkiewicz B, Staszewska E, Rosińska M. [HIV and
AIDS in Poland in 2008]. Przegl Epidemiol. 2010;64(2):265-71
2. Furman S., Werbińska-Sienkiewicz B., Rosińska M. Increasing
trend in HIV detection rate in diagnostic testing among men who
have sex with men in Poland. 2010 European Scientific
Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology, Lizbona
11-13.11.2010
3. Rosińska M., Wiessing L. Substantial undiagnosed HIV
prevalence among injecting drug users despite recent testing may
be associated with no current addiction treatment, homelessness
and not working/studying. XVIII International AIDS Conference
2010
4. Lodi S, Murphy G, Rosinska M, Smolen J, Zalewska M, Janiec
J, Marzec-Boguslawska A, Porter K on behalf of the CASCADE
collaboration. Concordance of recent HIV infection between 3
STARHS assays is not dependent on patient characteristics CROI
2010
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Liczba opracowań: 4

Planowana kwota: 2677,87
Wydatkowana kwota:
2677,87

Planowana kwota:
12766,30
Wydatkowana kwota:
12766,30
Planowana kwota: 6348,86
Wydatkowana kwota:
6348,86

565

Publikacja danych dotyczących
HIV/AIDS w Polsce na stronie
internetowej

566

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)

1. Praca w HIV/AIDS European Surveillance Coordination Group
2. 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 uzależnionych (Fonte-EMCDDA) oraz sprawozdań dla
WHO-EURO
3. Praca w Expert Group on Drug Related Infectious Diseases
Indicator przy EMCDDA
4. Udział w spotkaniach roboczych i eksperckich dotyczących
monitorowania sytuacji epidemiologicznej
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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
nad stronie
http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epi
meld/hiv_aids/index.htm

Planowana kwota: 3127,80
Wydatkowana kwota:
3127,80

Międzynarodowa ocena dostępu
do polskich danych
epidemiologicznych
dokonywanych przez odpowiednie
instytucje (raport): Dane
epidemiologiczne są
zamieszczone w raporcie
rocznym ECDC HIV/AIDS
Surveillance in Europe
Wskaźnik dodatkowy 1: Udział w
spotkaniach roboczych i
eksperckich dotyczących
monitorowania sytuacji
epidemiologicznej: 3

Planowana kwota: 3378,65
Wydatkowana kwota:
3378,65

Razem:

28 299,48

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Polityki
Społecznej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zadania z obaszaru profilaktyki w tym: prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z
zakresu profilaktyki HIV

uczniowie szkoły gimnazialnej:
500/500
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/500
Razem: 1000/1000

Finansowanie
Pozostałe

567

Ochrona i promocja zdrowia
dotycząca przeciwdziałania
zakażeniom HIV i działania na rzecz
osób żyjących z HIV/AIDS. Zadania z
obaszaru profilaktyki w tym:
prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych z
zakresu profilaktyki HIV.

568

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność
promocji zdrowia dotyczące
HIV, w punktach diagnostyczno - konsultacyjnych.
przeciwdziałania zakażeniom HIV i
działania na rzecz osób żyjących z
HIV/AIDS. Prowadzenie
anonimowego bezpłatnego
testowania na obecność HIV, w
punktach diagnostyczno konsultacyjnych.

ogół społeczeństwa: 1080/666

Planowana kwota:
57445,00
Wydatkowana kwota:
50000,00

569

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i Działania edukacyjno - informacyjne skierowane do studentów
promocji zdrowia, dotyczące
wybranych uczelni warszawskich i osób przebywających w
przeciwdziałania zakażeniom HIV i
klubach studenckich.
działania na rzecz osób zyjacyh z
HIV/AIDS. Działania edukacyjno informacyjne skierowane do
studentów wybranych uczelni
warszawskich i osób
przebywających w klubach
studenckich.

studenci: 10000/10000

Planowana kwota:
99692,00
Wydatkowana kwota:
60000,00

570

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i Promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialnych zachowań
promocji zdrowia, dotyczące
seksualnych w kontekście HIV/AIDS i STI.
przeciwdziałania zakażeniom HIV i
działania na rzecz osób zyjacyh z
HIV/AIDS. Promowanie zdrowego
stylu życia i odpowiedzialnych
zachowań seksualnych w kontekście
HIV/AIDS i STI.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
1500/2000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1500/2000
Razem: 3000/4000

Planowana kwota:
75825,00
Wydatkowana kwota:
60000,00
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Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
60000,00

571

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania HIV/AIDS.
promocji zdrowia, dotyczące
przeciwdziałania zakażeniom HIV i
działania na rzecz osób zyjacyh z
HIV/AIDS. Prowadzenie
całodobowego telefonu zaufania
HIV/AIDS.

572

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w ogół społeczeństwa: 3000/3958
promocji zdrowia, dotyczące
zakresie profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań
przeciwdziałania zakażeniom HIV i
seksualnych.
działania na rzecz osób zyjacyh z
HIV/AIDS. Prowadzenie poradni
internetowej zajmującej się
poradnictwem w zakresie profilaktyki
HIV oraz bezpieczniejszych zachowań
seksualnych.

573

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność
promocji zdrowia, dotyczące
HIV, w punktach diagnostyczno - konsultacyjnych.
przeciwdziałania zakażeniom HIV i
działania na rzecz osób żyjacyh z
HIV/AIDS. Prowadzenie
anonimowego bezpłatnego
testowania na obecność HIV, w
punktach diagnostyczno konsultacyjnych.

ogół społeczeństwa: 3600/4451

574

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania.
promocji zdrowia, dotyczące
przeciwdziałania zakażeniom HIV i
działania na rzecz osób żyjacyh z
HIV/AIDS. Prowadzenie
całodobowego telefonu zaufania.

ogół społeczeństwa: 10000/10000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
udzielonych porad

Planowana kwota:
98000,00
Wydatkowana kwota:
25000,00

575

Zadanie z zakresu ochrony i promocji
zdrowia dotyczące przeciwdziałania
zakażeniom HIV i działania na rzecz
osób żyjących z HIV/AIDS.
Prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych z
zakresu profilaktyki HIV.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
300/250
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
300/250
Razem: 600/500

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców

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

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV.

ogół społeczeństwa: 4000/2194
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Planowana kwota:
70160,00
Wydatkowana kwota:
25000,00

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osób, którym udzielone zostały
porady, konsultacje

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
59823,00

Planowana kwota:
167543,00
Wydatkowana kwota:
150000,00

576

Działania w obszarze zapobiegania
zakażeniom HIV. prowadzenie
działalnosci informacyjno edukacyjnej w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS oraz działalności
pomocowej kierowanej do osób
przejawiających zwiekszone ryzyko
zakażeń HIV.

poradnictwo indywidualne i grupowe, streetworking
umowa na lata 2008-2010

577

Prowadzenie działalności
informacyjno - edukacyjnej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS oraz działalności
pomocowej kierowanej do osób
przejawiających zwiekszone ryzyko
zakażeń HIV.
Kampania informacyjna skierowana
do grupy meżczyzn mających seks z
mężczyznami (MSM) w miescie
stolecznym Warszawa.

Działania w klubach. Kampania informacyjna skierowana do grupy mężczyźni uprawiający seks z
meżczyzn mających seks z mężczyznami (MSM) w miescie
mężczyznami: 151500/114500
stolecznym Warszawa.
umowa na lata 2008-2010

Planowana kwota:
283080,00
Wydatkowana kwota:
132195,00

578

Prowadzenie anonimowego
bezpłatnego testowania na obecność
HIV realizowanego w PKD.

Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność
HIV realizowanego w PKD
umowa na lata 2008-2010

inne: 4000/3000

Planowana kwota:
383080,00
Wydatkowana kwota:
215293,00

579

Pomoc postrehabilitacyjna
prowadzona w programie mieszkań
readaptacyjnych.

Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań
readaptacyjnych.

osoby żyjące z HIV/AIDS: 42/18

Planowana kwota:
382160,00
Wydatkowana kwota:
276806,00

580

Wsparcie psychologiczne dla osób
spotkania grup wsparcia (wykłady medyczne, zajęcia
osoby żyjące z HIV/AIDS: 360/937
żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. wzmacniające umiejetności społeczne i osobiste), spotkania "DKF
Plus", poradnictwo.
umowa na lata 2008-2010

Planowana kwota:
122970,00
Wydatkowana kwota:
116042,00

581

Wsparcie psychologiczne dla osób
Prowadzenie punktu przyjęc (pierwszy kontakt z osobami
żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. zgłaszającymi się), konsultacje specjalistyczne (prawnik,
pracownik socjalny, terapeuta uzależnień).
umowa na lata 2008-2010

osoby żyjące z HIV/AIDS: 700/859

Planowana kwota:
280810,00
Wydatkowana kwota:
157586,00

582

Wsparcie środowiskowe dla osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.

osoby żyjące z HIV/AIDS: 1200/1200

Planowana kwota:
341430,00
Wydatkowana kwota:
236317,64

1. działalność Ośrodka Wsparcia i Wiedzy Pozytywnej "Centrala":
doradca/konsultant HIV/AIDS, dyżury telefoniczne, konsultacje
socjalne, prawne;
2. konsultacje pedagogiczne
umowa na lata 2008-2010
3. warsztaty umiejętności społecznych
4. wykłady

inne: 7000/5277
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Planowana kwota:
276806,00
Wydatkowana kwota:
276806,00

583

Wsparcie środowiskowe dla osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.

konsultacje psychologa, konsultacje pracownika socjalnego,
interwencje socjalne (pomoc w załatwianiu dokumentów, rent,
zasiłków).
umowa na lata 2008-2010

584

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i Turnus rehabilitacyjny dla osób zyjących z HIV/AIDS.
promocji zdrowia dotyczące
przeciwdziałania zakażeniom HIV i
działania na rzecz osób żyjących z
HIV/AIDS. Turnus rehabilitacyjny dla
osób zyjących z HIV/AIDS.

osoby niepełnoletnie żyjące z
HIV/AIDS: 690/690

Planowana kwota:
127260,00
Wydatkowana kwota:
127260,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 16/12

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
27840,00

Razem:
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2 095 968,64

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - dolnośląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zwiększenie ilości wykonywanych badań testowych, prowadzenie
poradnictwa okołotestowego oraz nadzór merytoryczny nad
realizacją programu bezpłatnego i anonimowego testowania w
kierunku wirusa HIV.

Finansowanie
Pozostałe

585

Zwiększenie ilości wykonywanych
badań testowych, prowadzenie
poradnictwa okołotestowego oraz
nadzór merytoryczny nad realizacją
programu bezpłatnego i
anonimowego testowania w kierunku
wirusa HIV.

ogół społeczeństwa: 4000/3961

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

586

Dystrybucja materiałów kampanii -HIV Dystrybucja materiałów kampanii -HIV - wiedza ratuje życie- do
- wiedza ratuje życie- do podmiotów
podmiotów realizujących zadania z zakresu HIV/AIDS na terenie
realizujących zadania z zakresu
województwa dolnośląskiego.
HIV/AIDS na terenie województwa
dolnośląskiego.

ogół społeczeństwa

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

587

Wyprodukowanie i emisja dwóch
wydań audycji telewizyjnych z cyklu Telewizyjny Klub Seniora-; na antenie
TVP Wrocław, zrealizowanie i emisja
35 filmów reklamowych o długości 30
sekund o profilaktyce HIV/AIDS.

Emisja 35 filmów reklamowych o długości 30 sekund o
profilaktyce HIV/AIDS w dniach od 04 do 18 grudnia 2010r. Spot
zawierał informacje o anonimowym, bezplatnym badaniu w
kierunku wirusa HIV, podane były także miejsca, gdzie na terenie
woj. dolnoslaskiego mozna się przebadać.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
20740,00
Wydatkowana kwota:
20740,00

588

Zwiększenie ilości godzin pracy osób
obsługujących komunikator-Gadu
Zaufania- przeznaczony dla
wszystkich potrzebujących osób
dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży
oraz wsparcie Wojewódzkiej
Konferencji promująco-informacyjnej
pt. Pomagamy w sieci gadu zaufania.

Dotacja celowa dla Gminy Oborniki Śląskie;Z komunikatora-Gadu
Zaufania-; korzystali internauci, którzy potrzebują pomocy jednak
chcą pozostać anonimowi.Między innymi z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 1000/856

Planowana kwota:
43050,00
Wydatkowana kwota:
43050,00

589

Zwiększenie dostępności usług terapii Zwiększenie dostępności usług terapii indywidualnej, grupowej
indywidualnej, grupowej oraz
oraz interwencji środowiskowej dla osób objętych programem
interwencji środowiskowej dla osób
metadonowym.
objętych programem metadonowym.

inne: 600/547

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Razem:
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103 790,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - kujawsko-pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

590

Dystrybucja materiałów promujących
kampanię "Wiedza ratuje życie" (2010
r.)

591

Obchody Światowego Dnia AIDS:
koncert połaczony z akcją
edukacyjno-informacyjną (2010 r.)

592

Wykonanie badań dotyczących
problemów uzależnień od alkoholu,
nikotyny, narkotyków, dopalaczy,
leków oraz przeciwdziałania w
zakresie HIV/AIDS (2010 r.)

593

Umieszczanie na vortalu
internetowym informacji o działalności
Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego i
kampaniach społecznych dotyczących
HIV/AIDS (2010 r.)

594

"Wojewódzki Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny HIV/AIDS
wraz z programem wsparcia i pomocy
osobom zakażonym HIV, chorym na
AIDS i ich rodzinom" (2010 r.)

595

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
wykrywający zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie w Toruniu
-filia w Bydgoszczy( 2010 r.)

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

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

-happening na ulicach Torunia, dystrybucja ulotek dotyczących
HIV/AIDS,
-akcja informacyjna w lokalnych mediach,
-zorganizowanie koncertu, działalność punktu
informacyjno-edukacyjnego podczas imprezy.

ogół społeczeństwa
studenci: /1500
Razem: /1500

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

Badanie przeprowadzono wśród uczniów na próbie losowej 1400
osób oraz wśród dorosłych na próbie losowej 500 osób;
wywiad pogłębiony przeprowadzono wśród nauczycieli,
pedagogów i rodziców na próbie losowej 50 osób
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

ogół społeczeństwa: /500
pracownicy oświaty: /50
uczniowie szkoły podstawowej: /206
uczniowie szkoły gimnazialnej: /673
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/521
Razem: /1950

Planowana kwota:
35000,00
Wydatkowana kwota:
35000,00

ogół społeczeństwa

Udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, edukacyjnej
osobom zakażonym HIV, chorym na AIDS oraz ich rodzinom,
aktywizacja osób zakażonych, reintegracja społeczna,
pozyskiwanie i podział darowizn wśród osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS

ogół społeczeństwa
inne

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

Liczba PIK, w tym nowych PIK: 1

ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
14250,00
Wydatkowana kwota:
14250,00
Dof. z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Razem:
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Planowana kwota: 9500,00
Wydatkowana kwota:
9500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 9638,00

68 750,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - lubelski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

596

Tworzenie lokalnych strategii na rzecz
przeciwdziłania uzależnieniom i
HIV/AIDS

pracownicy służby zdrowia: 100/100
pracownicy oświaty: 40/40
pracownicy socjalni: 60/60
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 150/150
członkowie organizacji
pozarządowych: 50/50
kościoły i związki wyznaniowe: 3/3
Razem: 403/403

597

Nowatorskie programy profilaktyki
drugorzędowej adresowane do
róznych grup docelowych.

osoby stosujące środki
psychoaktywne: /25
osoby niepełnoletnie żyjące z
HIV/AIDS: /10
osoby żyjące z HIV/AIDS: /10
Razem: /45

Liczba udzielonych dotacji: 3
Kwota dotacji: 9000

598

Zwiększenie świadczeń
pozakontraktowych w poradniach i
ośrodkach stacjonarnych

osoby żyjące z HIV/AIDS: /7
osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące
środki psychoaktywne: /63
inne
Razem: /70

Liczba osób objętych leczeniem:
73

Planowana kwota:
125740,00
Wydatkowana kwota:
125740,00

599

Zwiększenie świadczeń w punktach
testowaia HIV/AIDS.

osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)
: /13
inne: /763
Razem: /776

Liczba zarejestrowanych
ekspozycji: 13
Liczba osób poddanych
farmakoterapii profilaktycznej: 763

Planowana kwota:
27260,00
Wydatkowana kwota:
27260,00

Razem:

183 100,00
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Planowana kwota:
21100,00
Wydatkowana kwota:
21100,00

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - lubuski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

600

Organizacja Lubuskich Obchodów
Światowego Dnia AIDS

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

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

601

Organizacja punktu
informacyjno-konsultacyjnego

podczas Przystanku Woodstck w Kostrzynie w dniach 29-31 lipca
2010 roku, wspónie z członkami Zespołu ds. opracowywania i
realizacji Programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeń HIV
w wojewodztwie lubuskim - ustawienie namiotu Lubuskie warte
Zachodu, zapewnienie ulotek, broszur, pakietów.

ogół społeczeństwa: 2000/8000
inne
Razem: 2000/8000

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Urząd Marszałkowski:
5000,00
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - łódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

602

"Realizacja kompleksowych działań
profilaktycznych. "HIV to również
Twoja sprawa - multimedialny
program z zakresu profilaktyki
zakażeń HIV i zwalczania zachorowań
na AIDS, skierowany do młodzieży
akademickiej Województwa
Łódzkiego, realizowany poprzez
publikacje w Magazynie Studentów
Łódzki Semestr i na stronie
www.lodz.semestr.pl oraz poprzez
plakat i pliki audio"

Prowadzenie kampanii multimedialnej, w efekcie której ma
studenci: 39200/33200
miejsce obalenie mitów dotyczących HIV/AIDS oraz nosicieli
wirusa HIV. To także przekazanie odbiorcom podstawowej wiedzy
na temat HIV/AIDS - objawów choroby i rozmiarów pandemii na
całym świecie, możliwych dróg zakażenia wirusem HIV,
wskazanie miejsc w województwie łódzkim, w których można
zrobić test w kierunku HIV.

Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: brak danych
Statystyki korzystania z telefonu
zaufania: nie dotyczy
Nakład Biuletynu Informacyjnego:
10
Liczba odbiorców Biuletynu
Informacyjnego: 33200

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
24346,00

603

"Realizacja kompleksowych działań
profilaktycznych. "Szkolenie dla
specjalistów terapii uzależnień,
pracujących z osobami uzależnionymi
od substancji psychoaktywnych w
ośrodkach
rehabilitacyjno-readaptacyjnych na
terenie województwa łódzkiego."

Szkolenie dla służby medycznej, funkcjonariuszy służb
interwencyjnych oraz osób pracujących z osobami uzależnionymi
służyło zwiększeniu rozumienia i umiejętności oceny faktycznego
ryzyka zakażenia HIV oraz zdobyciu umiejętności praktycznych w
związku z wykonywaną rolą zawodową. Celem zajęć było ponadto
zwiększenie świadomości poprzez podwyższenie poziomu wiedzy
nt HIV/AIDS oraz wyrobienie odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych.

służby mundurowe: 10/10
pracownicy socjalni: 20/20
pracownicy służby zdrowia: 10/10
Razem: 40/40

Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: nie dotyczy
Statystyki korzystania z telefonu
zaufania: nie dotyczy

Planowana kwota: 4970,00
Wydatkowana kwota:
4970,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
1131,00

604

"Realizacja kompleksowych działań
profilaktycznych. "Żyj bezpiecznie profilaktyka HIV"

Zadanie realizowane na terenie szkół ponadgimnazjalnych
województwa łódzkiego zakładał edukację młodzieży w zakresie
zachowań ryzykownych dotyczących HIV/AIDS w tym również
edukację seksualną ukierunkowaną na promowanie zachowań na
bardziej bezpieczne. Wiedza przekazywana podczas spotkań
dotyczyła m.in. sposobu przenoszenia wirusa HIV,
rozpowszechniania zakażeń, objawów zakażeń, sposobów
zmniejszania ryzyka zakażenia i in. Celem było wzbudzenie w
młodzieży poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1250/1014

Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: nie dotyczy
Statystyki korzystania z telefonu
zaufania: nie dotyczy

Planowana kwota:
26770,00
Wydatkowana kwota:
26770,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
3424,00

605

"Realizacja kompleksowych działań
profilaktycznych. "Żyj zdrowo i
odpowiedzialnie - nie daj szansy HIV!"
- zajęcia aktywne prowadzone metodą
warsztatu dla studiującej młodzieży
uczelni publicznych i niepublicznych
województwa łódzkiego."

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywnych dla 20 grup
studentów uczelni publicznych i niepublicznych województwa
łódzkiego. Zajęcia edukacyjne z zakresu HIV i AIDS, promocji
zdrowego stylu życia, kształtowania postaw tolerancji i pomocy w
stosunku do osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, modyfikacji
nieracjonalnych postaw i zachowań wobec potencjalnych i
rzeczywistych czynników ryzyka ekspozycji HIV - to cele zadania.

studenci: 300/297

Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: nie dotyczy
Statystyki korzystania z telefonu
zaufania: nie dotyczy

Planowana kwota:
29700,00
Wydatkowana kwota:
29700,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
3354,00
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606

"Warsztaty na temat HIV/AIDS dla
osób o wysokim poziomie
ryzykownych zachowań - pacjentów
ośrodków leczenia uzależnień z
terenu województwa łódzkiego."

Warsztaty poszerzające wiedzę z zakresu tematyki obejmującej
informacje dotyczące wirusa HIV oraz zachowań ryzykownych,
zmniejszeniu poczucia lęku i bezradności wobec problemu
HIV/AIDS, osób leczących się z uzależnień od narkotyków,
umożliwienie określenia postawy wobec osób żyjących z HIV.

607

Organizacja Wojewódzkich
Obchodów Światowego Dnia Walki z
AIDS

działania wspomagające obchody: konkurs plastyczny dla
ogół społeczeństwa
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa
łódzkiego (od 01.10.2010 do 01.11.2010 r.), koncert zespołu TSA,
elementy kampanii: materiały reklamowe, gadżety

Planowana kwota:
117517,63
Wydatkowana kwota:
117517,63

608

Realizacja 15 audycji z cyklu "Bez
nałogów. Bez przemocy" dotyczącego
profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień,
przeciwdziałania przemocy,
zapobiegania zakażeniom HIV i
przeciwdziałania AIDS. Program
emitowany na antenie Radia
VICTORIA.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 5340,00
Wydatkowana kwota:
5340,00

609

Realizacja 20 audycji programu pn.
"Walcz. Uwolnij się. Żyj", dotyczącego
problematyki uzależnień od substancji
psychoaktywnych, przemocy w
rodzinie i agresji oraz HIV i AIDS na
antenie Radia Wieluń.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00

610

Realizacja programu pn. "Prowokacje"
dotyczącego problematyki uzależnień
od substancji psychoaktywnych oraz
HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00

611

Szkolenie z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS oraz przeciwdziałania
narkomanii w szczególności
prowadzenia pojazdów po użyciu
alkoholu i środków psychoaktywnych
pn. "Zrozumień by pomagać"

Zakres szkolenia obejmował: światową i polską strategię,
programy, sposoby działania i zapobiegania w aspekcie sytuacji
epidemiologicznej HIV/AIDS, sprawowanie opieki medycznej nad
osobami zakażonymi wirusem HIV, a osadzonymi w jednostkach
penitencjarnych, informacje o aspektach etyczno-prawnych oraz
prawach pacjenta chorego na AIDS, sposoby pracy z osobami
eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi, wpływ
środków psychoaktywnych na percepcję kierowcy, praktyczne i
prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy i in.

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
15/15
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 15/15
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: 15/15
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 15/15
studenci: 15/15
inne: 15/15
Razem: 90/90

służby mundurowe: 65/65
pracownicy służby zdrowia: 15/15
Razem: 80/80
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Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: nie dotyczy
Statystyki korzystania z telefonu
zaufania: nie dotyczy

Planowana kwota:
20160,00
Wydatkowana kwota:
20160,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
2300,00

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

612

"Prowadzenie grup wsparcia 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"

Oferta skierowana głównie do osób, które żyją z HIV i w ubiegłych rodziny z dziećmi
latach korzystały z pomocy organizacji. Grupa miała jednak
osoby żyjące z HIV/AIDS: 12/13
charakter otwarty, mogły dołączyć osoby przebywające w
Razem: 12/13
ośrodkach leczenia uzależnień województwa łódzkiego lub
hostelach Fundacji ARKA. Cel zajęć to m.in. poprawa
funkcjonowania społecznego, poprawa relacji w związkach i
rodzinach, zwiększenie dyscypliny życia osób będących na terapii
lekowej, zaspokojenie potrzeby przynależności.
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Liczba programów w tym nowych:
1
Pozytywne zmiany w środowisku
osób najbliższych na podstawie
ankiety ewaluacyjnej: tak

Planowana kwota: 6400,00
Wydatkowana kwota:
6400,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
820,00

Razem:

254 857,63

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - małopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

613

Cel operacyjny 1: Kształtowanie
Dystrybucja materiałów kampanijnych "Wiedza ratuje życie" w
właściwych postaw wobec narkomanii wojewódzkich jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia oraz
i narkotyków wśród mieszkańców
w Poradni AIDS.
Małopolski
Zadanie1.2: Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałanie uzależnieniom

ogół społeczeństwa

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

614

Cel operacyjny 1: Kształtowanie
Dystrybucja materiałów kampanijnych "Wróć bez HIV"
właściwych postaw wobec narkomanii
i narkotyków wśród mieszkańców
Małopolski
Zadanie1.2: Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałanie uzależnieniom

ogół społeczeństwa

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

615

Cel operacyjny 1: Kształtownie
właściwych postaw wobec narkomanii
i narkotyków wśród mieszkańców
Małopolski
Zadanie 1.2 Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałania uzależnieniom

Opracowywanie i upowszechnianie materiałów
infoprmacyjno-edukacyjnych o formach pomocy osobom
uzaleznionym . Druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych " Daj
szansę swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS", opracowanych
przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

616

Kształtowanie własciwych
postawwobec narkomanii
i narkotyków wsród mieszkanców
Małopolski

Fundacja Europejskie Centrum Bioetyki im. Dobrego Pasterza w
Krakowie w ramach zadania "HIV/AIDS- więcej wiesz, mniej
ryzykujesz" zrealizowała projekt w 5 małoplskich szkołach
ponadgimnazjalnych, obejmujący 72 godziny wykładowe i
seminaria na temat możliwości zakażeń i metod leczenia w
zakresie HIV/AIDS i HCV. Pozyskano 62 nowych wolontariuszy,
którzy przeszli szkolenie do zadań promowania zdrowego stylu
życiai przeciwdziałania zagrożeniom HIV/AIDS. Przeprowadzono
radiowe pogadanki propagujące zdrowy styl życia (odbiorcami
było około 1 mln radiosłuchaczy). Z okazji Światowego Dnia Walki
z AIDS zakończono konkurs wiedzy " Co wiesz o AIDS", w którym
najlepsi uczniowie otrzymali nagrody. Łącznie podczas konkursów
i warsztatów rozdano ok. 2000 ulotek, które pozyskano z
Krajowego Centrum ds. AIDS.

ogół społeczeństwa: /1000000
studenci
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1800
Razem: /1001800

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
15000,00

Razem:
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30 000,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - mazowiecki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

617

Zadanie własne

XI edycja programu "Szkoła Promocji
Zdrowia", realizowanego na terenie
Mazowsza przez siedem ZOZ, dla
których organem założycielskim jest
Samorząd Województwa
Mazowieckiego.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W programie Szkoły Promocji Zdrowia znajdują się zagadnienia
dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Zajęcia odbywają się w formie
wykładów i warsztatów.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
730/730

STRONA 157 z 222

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: ocena
efektywności podejmowanych
działań: liczba uczniów bioracych
udział w programie w Szkołach
Promocji Zdrowia
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
godzin zajec edukacyjnych
dotyczacych problematyki
HIV/AIDS

Planowana kwota:
591000,00
Wydatkowana kwota:
591000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
591000,00

Razem:

591 000,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - opolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

618

Ogłoszenie i przeprowadzenie
konkursu na szkolny projekt
edukacyjny
z zakresu profilaktyki HIV i AIDS dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Współudział w organizacji "Wojewódzkiego konkursu na szkolny
projekt edukacyjny z zakresu profilaktyki HIV/AIDS".

pracownicy oświaty: 10/10
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
60/31
Razem: 70/41

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zgłoszono 6 projektów z 6 szkół
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
podmiotów realizujących zadanie:
8

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

619

Organizacja i przeprowadzenie cyklu
szkoleń i warsztatów z zakresu
profilaktyki HIV /AIDS skierowanych
do odpowiednio wybranych grup
docelowych, zgodnie z zaleceniami i
harmonogramem Krajowego Centrum
ds. AIDS

Współudział w organizacji szkolenia skierowanego do personelu
medycznego pt. "Problematyka HIV/AIDS a praca pielęgniarki i
położnej" - zadanie realizowane w ramach współpracy z
Wojewódzkim Zespołem ds. realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania HIV.

pracownicy służby zdrowia: 120/132

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców: 132

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 500,00

620

Organizacja i przeprowadzenie
kampanii medialnych skierowanych
do grup docelowych zgodnie z
zaleceniami Krajowego Centrum ds.
AIDS.

Współudział w organizacji Konferencji w ramach Ogólnopolskiej
inne: 200/73
Kampanii Społecznej HIV/AIDS pod hasłem: "Wiedza ratuje życie"
- zadanie realizowane w ramach współpracy z Wojewódzkim
Zespołem ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów realizujących: 3

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Dof. z innych źródeł:
Wojewoda: 1000,00

Razem:

STRONA 159 z 222

6 000,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - podlaski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

621

Konkurs "MAT - wygrywa Miłość,
Akceptacja, Tolerancja"

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie tekstu oraz
uczniowie szkoły podstawowej
skomponowanie muzyki do piosenki poruszającej tematykę
miłości, akceptacji i tolerancji wobec osób zakażonych wirusem
HIV. W wyniku przesłuchań wstępnychwybrano 11 piosenek, które
były prezentowane podczas koncertu głównego zorganizowanego
w dniu 1 grudnia (Światowy Dzień Walki z AIDS)

Wskaźnik dodatkowy 1: 26
piosenek - przesłuchania wstępne
12 piosenek - koncert finałowy
Wskaźnik dodatkowy 1: 150 sztuk
płyt z piosenkami z koncertu
finałowego

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
7250,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

622

Szkolenia pt. "Medyczne i
psychospołeczne aspekty HIV/AIDS"

Zorganizowano 9 szkoleń: po jednym w Bielsku Podlaskim,
Wysokiem Mazowieckiem, Grajewie, Hajnówce, Augustowie,
Kolnie, Siemiatyczach i dwa w Białymstoku.

Wskaźnik dodatkowy 1: 227 osób,
227 wydanych certyfikatów

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5436,00

623

Kampania społeczna "Daj szansę
swojemu dziecku. Nie daj szansy
AIDS" skierowana do kobiet
ciężarnych i planujących ciąże

W szkołach rodzenia w Białymstoku oraz Suwałkach
kobiety w wieku prokreacyjnym,
przeprowadzono łącznie5 prelekcji, uczestnicy otrzymali materiały kobiety ciężarne i planujące ciążę:
informacyjne oraz gadżety opatrzone hasłem kampanii. Ponadto
/119
zorganizowana została kampania plakatowa na słupach
ogłoszeniowych oraz w autobusach komunikacji miejskiej

sponsorzy i partnerzy:
Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w
Białymstoku
działania wspomagające
kampanię: 200 sztuk plakatów
(120 sztuk na słupach
ogłoszeniwych, 80 sztuk w
autobusach komunikacji miejskiej)
elementy kampanii (gadżety): 120
sztuk kocyków

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5305,29

624

Kontynuacja kampanii ogólnopolskiej
skierowanej do studentów

Realizowano kampanię "Wiedza ratuje życie" - na uczelniach
wyższych (Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w
Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Nadburzańska Szkoła
Wyższa w Siemiatyczach, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

Wskaźnik dodatkowy 1: 500 sztuk
kalendarzy ściennych
Wskaźnik dodatkowy 2: 10 000
sztuk kalendarzyków
kieszonkowych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
11081,26
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

625

Obchody Dnia Pamięci o Zmarłych na Zorganizowano Bieg Juwenaliowy ku pamięci osób zmarłych na
ogół społeczeństwa
AIDS
AIDS, uczestnicy biegu otrzymali koszulki, na których znalazła się studenci
czerwona kokardka symbolizująca zaangażowanie w walkę z
AIDS. Ponadto zorganizowane zostały stoiska
informacyjno-edukacyjne, gdzie prowadzono rozdawnictwo ulotek,
broszur, jak również konkursy wiedzy o HIV/AIDS z drobnymi
nagrodami.

Wskaźnik dodatkowy 1: 500
koszulek

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9420,40

626

Organizowanie spotkań
wojewódzkiego zespołu do spraw
koordynacji i realizacji zadań w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS

W styczniu 2010 roku zorganizowano spotkanie celem którego
było podpisanie porozumienia w sprawie powołania Podlaskiego
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Odbywały się
również spotkania poszczególnych członków Zespołu związane z
realizacją zaplanowanych działań.

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe

studenci

pracownicy służby zdrowia
służby mundurowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
400,00

627

Wspieranie i finansowanie realizacji
zadań w ramach otwartego konkursu
ofert na wykonanie zadania
publicznego w sferze ochrony i
promocji zdrowia wynikającego z
"Programu współpracy Województwa
Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
pożytku publicznym i o wolontariacie"
dotyczących HIV/AIDS

Stowaryszenie Faros Białystok przeprowadziło szkolenia
kierowane do studentów i słuchaczy, szkolenia odbyły się na
Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Wyższej Szkole Kosmetologii w Białymstoku i Policealnej Szkole
Medycznej w Suwałkach.

studenci

Wskaźnik dodatkowy 1: 60 osób
przeszkolonych

Razem:

STRONA 162 z 222

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8420,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
0,00

47 312,95

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

628

Konferencja z okazji Światowego Dnia Konferencja z okazji Światowego Dnia AIDS "Młodzi bez HIV",
AIDS "Młodzi bez HIV"
przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i
pozagimnazjalnych z województwa pomorskiego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
100/170
pracownicy oświaty: 100/50
uczniowie szkoły gimnazialnej:
100/100
Razem: 300/320

Wskaźnik dodatkowy 1: Na
konferencji obecnych było ok. 350
uczniów

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
8000,00

629

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego w Słupsku

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku
zgodnie z wymogami Krajowego Centrum ds. AIDS

ogół społeczeństwa: 700/620

Wyniki ankiet oceniających jakość
usług w PKD: wypełniono 202
ankiety, w tym 178 oceniło
działalność Punktu jako bardzo
dobrą,
Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 620
Liczba wykonanych testów: 600
Odsetek zakażonych: 2
Liczba klientów PKD: 620

Planowana kwota:
54500,00
Wydatkowana kwota:
54500,00
Dof. z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
14500,00
Urząd Marszałkowski:
40000,00

630

Konferencja dla osób żyjących z HIV i Konferencja dla osób żyjących z HIV i ich rodzin, która odbyła się
ich rodzin
w Wandzinie w lipcu 2010

ogół społeczeństwa: 400/300

Planowana kwota:
13100,00
Wydatkowana kwota:
13100,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
13100,00
Razem:

STRONA 164 z 222

75 600,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - śląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
25/25
pracownicy służby zdrowia: 25/25
Razem: 50/50

Finansowanie
Pozostałe

631

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego
w ramach Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w
2010r.

Realizatorem programu pt.: Profilaktyka zakażeń HIV a)
Realizacja programu obejmującego wdrażanie i rozwój modułów
szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych) oraz organizacji
kampanii medialnej ukierunkowanej na grupy docelowe, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży był Szpital
Specjalistyczny w Chorzowie przy ulicy Zjednoczenia 10. Zadanie
zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Śląskiego.

632

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego
w ramach Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w
2010r.

Realizatorem programu pt.: Wyobraźnia Twój Wybór i Szansa jest uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego OD NOWA w
400/400
Czechowicach-Dziedzicach. Zadanie zostało sfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Śląskiego.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4490,00

633

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego
w ramach Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w
2010r.

Realizatorem programu pt.: Program profilaktyczny dla młodzieży uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
w zakresie zagrożenia
1629/1629
i zapobiegania zakażeń HIV/AIDS pt.: Puszka Pandory jest
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego
Stylu Życia Rozwój w Gliwicach. Zadanie zostało sfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Śląskiego.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
19720,00

634

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego
w ramach Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w
2010r.

Realizatorem programu pt.: Bez lęku HIV/AIDS jest
Stowarzyszenie im.Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy
Dziewczętom i Kobietom w Katowicach. Zadanie zostało
sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

ogół społeczeństwa: 10/10
pracownicy służby zdrowia: 20/20
pracownicy socjalni: 20/20
Razem: 50/50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5745,97

635

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego
w ramach Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w
2010r.

Realizatorem programu pt.: Profilaktyka zakażeń HIV.
Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
prowadzącego anonimowe i bezpłatne badania w kierunku HIV
jest Górnośląskie Stowarzyszenie Wspólnota w Chorzowie.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Śląskiego.

ogół społeczeństwa: 150/150

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
11127,20
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
12200,00

636

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego
w ramach Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w
2010r.

Realizatorem programu pt.: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
(PKD) wykonujący anonimowe i bezpłatne badania wykrywające
zakażenia HIV jest Stowarzyszenie MONAR oddział w
Częstochowie. Zadanie zostało sfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Śląskiego.

ogół społeczeństwa: 120/120
uczniowie szkoły gimnazialnej: 50/50
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
50/50
Razem: 220/220

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
18070,00

637

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego
w ramach Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w
2010r.

Realizatorem programu pt.: Ograniczenie ryzyka szkód
zdrowotnych i społecznych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach. Zadanie zostało sfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Śląskiego.

ogół społeczeństwa: 33/33

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10640,00

638

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego
w ramach Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w
2010r.

Realizatorem programu pt.: Kontynuacja i poszerzenie programu osoby żyjące z HIV/AIDS: 90/90
poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej pacjentów z HIV
i AIDS Oddziału VII był Szpital Psychiatryczny w Toszku przy ulicy
Gliwickiej 5. Zadanie zostało sfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Śląskiego.

639

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych Województwa
Śląskiego
w dziedzinie profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień
w 2010r.

Realizatorem programu pt.: Nawiązać relacje jest Śląskie Centrum ogół społeczeństwa: 234/234
Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach. W ramach
przedmiotowego zadania prowadzona była praca uliczna z
osobami uzależnionymi, z których wiele cierpi
na choroby towarzyszące zażywaniu narkotyków, m.in. HIV/AIDS.
Beneficjentów zadania motywowano do zmiany, 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. Łącznie w okresie realizacji zadania od
26 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku przeprowadzono
100 dyżurów, obejmujących spotkania uliczne oraz wyjazdy do
szpitala w Chorzowie i Aresztu Śledczego w Katowicach. Zadanie
zostało w sfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Śląskiego.

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 100 dyżurów
obejmujących spotkania uliczne
oraz wyjazdy do Szpitala
Specjalistycznego w Chorzowie i
Aresztu Śledczego w Katowicach.

640

Opracowanie Programu
przeciwdziałania narkomanii w
województwie śląskim na lata
2011-2016.

Przygotowano diagnozę problemów związanych z narkotykami i
narkomanią, w tym dotyczących HIV/AIDS. Diagnoza zawiera
m.in. informacje na temat liczby zarażeń wirusem HIV i
zachorowań na AIDS.

Opracowania - tytuły : Program
przeciwdziałania narkomanii w
województwie śląskim na lata
2011-2016
Liczba opracowań: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

Razem:

STRONA 167 z 222

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

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

106 993,17

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - świętokrzyski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

641

Cykl spotkań dla młodzieży z
przedstawicielami Fundacji Res
Humanae oraz Stowarzyszenia Bądź
z nami

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/809

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

642

Debaty oraz zajęcia pozalekcyjne
przeprowadzone w szkołach
dotyczące tematyki HIV/AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej: /3000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/3500
Razem: /6500

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

643

Konkurs Gimnazjalisto! wybierz
zdrowe życie bez nałogów

pracownicy oświaty: /19
uczniowie szkoły gimnazialnej: /19
Razem: /38

644

Konsultacje indywidualne dla
zainteresowanych nauczycieli nt.
metodyki prowadzenia zajęć z
uczniami nt. profilaktyki HIV/AIDS

pracownicy oświaty: /20

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

645

Projekt Żyję zdrowo i bezpiecznie

pracownicy oświaty
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/501
Razem: /501

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

646

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
wśród młodzieży uczącej się na temat
zachowań ryzykownych dróg
przenoszenia HIV

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1500
Razem: /2500

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

647

Przeprowadzenie zespołu
samokształceniowego dla nauczycieli
nt. &#8222;Profilaktyka i wychowanie
w sferze seksualności

pracownicy oświaty: /15

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

648

Zorganizowanie szkolenia dla
Profilaktyka HIV/AIDS w szkołach publicznych, integracyjnych,
nauczycieli i pedagogów szkolnych nt. specjalnych i ośrodkach szkolno - wychowawczych.
AIDS wciąż groźne.

pracownicy oświaty: /35

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

649

happeningi, imprezy prozdrowotne dla
młodzieży i społeczności lokalnych

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

650

informacje do mediów lokalnych

pracownicy massmediów

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

651

informacje na stronach internetowych,
Wojewody, WSEE, PSSE i
kuratorium oświaty

ogół społeczeństwa

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

szkolenie dla nauczycieli oraz warsztaty dla młodzieży
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
26300,00

652

konferencja dla nauczycieli,
pedagogów

pracownicy oświaty: /40

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

653

konkursy tematyczne skierowane do
młodzieży(konkursy wiedzy,
plastyczne, multimedialne)

uczniowie szkoły gimnazialnej: /890

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

654

Ddziałania edukacyjne prowadzone
bezpośrednio w środowisku osób o
wysokim poziomie zachowań
ryzykownych.

studenci: /1500
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/2500
Razem: /4000

655

Ze względu na przesłanie tegorocznej
kampanii materiały akcydensowe
dystrybuowano szczególnie do biur
podróży, dworców PKP, różnych form
wypoczynku letniego (kolonie, obozy
młodzieżowe)

ogół społeczeństwa

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

656

Kontynuacja działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone
z profesjonalnym poradnictwem przed
i po teście, zgodnie ze standardami
europejskimi, zapewniającymi:
a) profesjonalny personel;
b) wysoki poziom jakości usług;
c) łatwy dostęp do usług;

ogół społeczeństwa: /80
osoby pozbawione wolności: /85
Razem: /165

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

657

Kontynuacja gromadzenia danych
wraz z ich weryfikacją na temat osób:
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: /2

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

658

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

ogół społeczeństwa

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

659

Wsparcie i pomoc dla zakażonych
HIV w ramach pracy PKD Kielce

osoby żyjące z HIV/AIDS: /30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
33420,00

660

Wspieranie organizacji
pozarządowych poprzez współprace
w ramach Zespołu ds. Rodziny, udział
w ŚDP

członkowie organizacji
pozarządowych

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

661

Wdrożenie jednolitej procedury
postępowania poekspozycyjnego

pracownicy służby zdrowia

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

662

Szkolenie dla lekarzy stażystów

pracownicy służby zdrowia: /60

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

663

Wykłady w ramach przedmiotu
Epidemiologia na Wydziale Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego na kierunkach:
pielęgniarstwo,
położnictwo, zdrowie publiczne i
fizjoterapia

pracownicy służby zdrowia: /250

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

Razem:

STRONA 171 z 222

59 720,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - warmińsko-mazurski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

664

Chcesz ratować ludzi - oddaj krew program edukacyjno-profilaktyczny
dla młodzieży szkół średnich
promujący honorowe krwiodawstwo i
pozyskiwanie nowych honorowych
dawców krwi

Podczas akcji prowadzono prelekcje prozdrowotne dla młodzieży
oraz kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące
krwiodawstwa. Osoby, które zgłosiły się do oddania krwi zostały
przebadane pod kątem HIV/AIDS. Razem uzbierano 329 400 ml
krwi.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/910

Ocena efektywności
podejmowanych działań: z
powodu braku środków
finansowych nie prowadzono
badań
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji poboru krwi - 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 25300,00

665

Oddaj krew - sprawdź czy jesteś
zdrowy

Podczas akcji poboru krwi prowadzono prelekcje prozdrowotne
oraz kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące
krwiodawstwa. Osoby, które zgłosiły się do oddania krwi zostały
przebadane w kierunku HIV/AIDS. Podczas akcji uzbierano 234
022 ml krwi.

ogół społeczeństwa: /644

Ocena efektywności
podejmowanych działań: nie
prowadzono badań dotyczących
efektywności
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji poboru krwi - 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 16500,00

666

Rozszerzenie działalności
oświatowo-wychowawczej i
informacyjnej w zakresie edukacji
zdrowotnej - olimpiady promocji
zdrowego stylu życia PCK

Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu zorganizowano na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego: - I etap to eliminacje
powiatowe, II etap to eliminacje wojewódzkie. Celem
przeprowadzenia olimpiady było promowanie zdrowego stylu
życia wśród młodzieży szkolnej.

inne: /4390

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Z
powodu braku środków
finansowych nie prowadzono
badań dotyczących efektywności
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół biorących udział w zadaniu 210

667

Wakacje z kropelką - program
edukacyjno-profilaktyczny dla
mieszkańców miast i wsi
województwa warmińsko-mazurskiego
promujący honorowe krwiodawstwo i
pozyskanie honorowych dawców krwi

Podczas akcji pracownicy i działacze PCK prowadzili prelekcje
prozdrowotne oraz kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące
krwiodawstwa. Osoby, które zgłosiły się do oddania krwi zostały
przebadane w kierunku HIV/AIDS. Podczas akcji uzbierano 175
956 ml krwi.

ogół społeczeństwa: /461

Ocena efektywności
podejmowanych działań: z
powodu braku środków
finansowych nie prowadzono
badań
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
przeprowadzonych akcji - 11
Razem:

STRONA 173 z 222

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 6103,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 9970,00

11 000,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

668

Tematyczny konkurs na prezentacje
multimedialną dot. HIV/AIDS dla
młodzieży szkół gimnazjalnych

Pokrycie kosztów uroczystości ogłoszenia wyników i ufundowanie
nagród dla laureatów etapu wojewódzkiego

uczniowie szkoły gimnazialnej: 31/31

Planowana kwota: 3500,00
Wydatkowana kwota:
3233,71
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
3233,00

669

Włączenie się w krajową kampanię
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na rok 2010

Emisja spotu reklamowego w radiu o zasięgu regionalnym

ogół społeczeństwa: 500000/500000

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9943,00

670

Szkolenie z zakresu poradnictwa i
pomocy psychologicznej osobom
żyjącym z HIV i chorym na AIDS

Szkolenie dla pracowników poradni zdrowia psychicznego z
terenu woj. Wielkopolskiego z zakresu poradnictwa i pomocy
psychologicznej osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS

pracownicy służby zdrowia: 27/27

671

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na organizację imprezy związanej z
obchodami Światowego Dnia AIDS

W ramach konkursu wybrano do wsparcia ofertę Wielkopolskiego
Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża p.n.
"Organizacja Światowego Dnia Walki z AIDS w dniu 01 grudnia
2010 roku - Wiedza o AIDS kluczem do zdrowego życia"

ogół społeczeństwa: 100000/100000

Liczba wydanych certyfikatów: 27

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00
Razem:

STRONA 175 z 222

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
3617,50

36 794,21

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Marszałkowski - zachodniopomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

672

Zadanie własne

Zadanie własne samorządu
województwa - Zapobieganie i
zwalczanie AIDS.
Zadanie jest realizowane w ramach
projektu "BORDERNETwork Wysoce aktywna prewencja: poprawa
prewencji, diagnostyki i terapii
HIV/AIDS/STI transsektorowej i
transgranicznej w Europie Środkowej,
Wschodniej i Południowo Wschodniej" .

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Celem projektu jest poprawa prewencji, diagnostyki i leczenia
HIV/AIDS oraz chorób wenerycznych przez zmniejszenie luk w
praktyce, zasadach postępowania oraz współpracy
międzypaństwowej oraz prewencja zdrowotna. W ramach projektu
podejmowana jest szeroka kampania informacyjna nt. profilaktyki
zakażeń HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, a
także prowadzony jest Punkt Anonimowych Badań.
W roku 2010 zorganizowano m.in.: szkolenia i warsztaty dla
nauczycieli w zakresie profilaktyki HIV/AIDS/STI, a także podjęto
liczne działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej i
młodzieży: V Forum Młodzieżowe HIV/AIDS, tramwaj
profilaktyczny (zorganizowanie przejazdów po ulicach Szczecina
Profilaktycznego Tramwaju; podczas przejazdów prowadzono
kampanię informacyjną oraz przeprowadzano konkursy), IV
Młodzieżowe Dni Filmowe o miłości, przyjaźni, seksualności oraz
HIV i AIDS: "Kochaj. Myśl. Żyj - bez HIV", zorganizowanie stoiska
edukacyjnego w Świnoujściu podczas Festiwalu Artystycznego
Młodzieży Akademickiej: edukacja w zakresie bezpieczniejszych
zachowań seksualnych, rozdawnictwo ulotek i broszur.

ogół społeczeństwa: /3000
pracownicy oświaty: /61
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /140
studenci: /700
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/800
Razem: /4701

Finansowanie
Pozostałe

Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 95
Liczba wykonanych testów: 95
Odsetek zakażonych: 4
Liczba klientów PKD: 95

Razem:

STRONA 177 z 222

Planowana kwota:
80600,49
Wydatkowana kwota:
75367,49
Dof. z innych źródeł:
inne: 24600,00
Urząd Marszałkowski:
50767,00

75 367,49

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - dolnośląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

673

Organizacja Wrocławskich i
Dolnosląskich Dni Testowania. Akcja
została przeprowadzona wiosną 2011
roku, jednak prace nad jej
przygotowaniem rozpoczęły się od
listopada 2010.

ogół społeczeństwa

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

674

Zorganizowanie i przeprowadzenie
obowiązkowego kursu dla lekarzy
stażystów z zakresu profilaktyki,
diagnostyki, leczenia i kliniki zakażeń
HIV i AIDS.

pracownicy służby zdrowia

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

675

Współorganizacja szkolenia dla
magistrów i techników farmacji oraz
przedstawicieli policji pt.
&#8222;Wpływ produktów leczniczych
zawierających pseudoefedrynę na
stan zdrowia, sytuację społeczną oraz
epidemiologię narkomanii na Dolnym
Śląsku&#8221; (Wrocław,
26.11.2010).

ogół społeczeństwa
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
studenci

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

676

Zorganizowanie konferencji prasowej
w dniu 16.11.2010 z udziałem prof.
Andrzeja Gładysza i dra Jacka
Gąsiorowskiego z okazji Swiatowego
Dnia Zapobiegania AIDS.

W konferencji prasowej, która odbyła się w hotelu Mercure
ogół społeczeństwa
Panorama wzięło udział ponad 20 dziennikarzy lokalnej prasy,
radia i telewizji. Najważniejsze lokalne media mówiły tego dnia i w
ciągu następnych kilku dni o problematyce HIV. Infoarmacje z
Dolnego Sląska znalazły się również w ogólnopolskim programie
TVP.

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

677

Stały nadzór merytoryczny, dbałość o
rozwój oferty i jakości usług,
bezpośrednie prowadzenie punktu
konsultacyjno-diagnostycznego we
Wrocławiu.

ogół społeczeństwa

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

678

Zorganizowanie akcji wydłuzonych
godzin funkcjonowania Punktu
Konsultacyjno-Diagnostyczngo w
grudniu 2010, jak również
zatrudnienie dodatkowego doradcy w
PKD w tym okresie.

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

STRONA 179 z 222

679

Stały nadzór merytoryczny nad 2
poradniami profilaktyczno-leczniczymi
działającymi we Wrocławiu.
Bezpośrednie prowadzenie jednej z
tych poradni.

osoby żyjące z HIV/AIDS

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

680

Zapewnienie opieki psychiatrycznej i
psychologiczneju dla pacjentów
Poradni Profilaktyczno-Leczniczej.

osoby żyjące z HIV/AIDS
kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym
osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)

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

681

Zorganizowanie i przeprowadzenie
3-dniowego kursu dla lekarzy
specjalizujących się w dziedzinie
chorób zakaźnych (kurs obowiazkowy
w ramach CMKP).

682

Zorganizowanie ogólnopolskich
warsztatów nt. terapii
antyretrowirusowej dla lekarzy specjalistów w Lądku Zdroju.

683

Zorganizowanie ogólnopolskich
warsztatów nt. terapii
antyretrowirusowej dla lekarzy
specjalistów w Długopolu Zdroju w
dniach 07-09.05.2010.

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

W tych warsztatach, jak również w poprzednich, w Długopolu,
wzieli udział najwybitniejsi specjaliści w dzidzinie terapii
antyretrowirusowej w kraju. Przez 3 dni dzielili się oni z
uczestnikami warsztatów swoją wiedza w tej dziedzinie.

pracownicy służby zdrowia

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

pracownicy służby zdrowia

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

Razem:
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Data wygenerowania: 2011-12-12
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684

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

*Pomoc organizacyjna w
Punkt rozpoczął działalność od września 2010 roku.
uruchomieniu drugiego punktu
konsultacyjno-diagnostycznego na
terenie województwa (Bydgoszcz).
*Zapewnienie odpowiedniego dostępu
do informacji samorządom gminnym
(144).
*Organizacja szkolenia dla
stowarzyszeń.
* Opracowanie danych za rok 2009
dotyczące realizacji zadań z zakresu
problematyki HIV/AIDS podejmowane
przez samorządy gminne z terenu
województwa (144).
* Opracowanie danych z terenu
województwa dotyczące realizacji
obchodów Światowego Dnia Chorych
na AIDS.

ogół społeczeństwa: /80

Finansowanie
Pozostałe

Liczba PKD: 2
Liczba konsultacji: 42
Liczba wykonanych testów: 521
Liczba klientów PKD: 563

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

0,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - lubelski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Wojewoda Lubelski działając na podstawie ustawy o działalnosci
pożytku publicznego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu zapobiegania HIV/AIDS, w ramach
dotacji celowej z budżetu państwa. Jednym z zadań powierzonych
organizacjom pozarządowymw do realizacji w wyniku
przeprowadzonego konkursu ofert było ww. zadanie.Do jego
realizacji zostały zakwalifikowane 2 podmioty, którym przyznano
dotację w wysokości po 7,5 tys. zł.

Finansowanie
Pozostałe

685

Edukacja różnych grup społecznych i
zawodowych w zakresie problematyki
HIV/AIDS, ze szczególnym
uwzględnieniem szeroko rozumianej
profilaktyki.

pracownicy służby zdrowia: /53
pracownicy oświaty: /20
służby mundurowe: /45
Razem: /118

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Wzrost
wiedzy osób uczestniczących w
szkoleniach i warsztatach na
temat problematyki HIV/AIDS oraz
zasad postepowania
poekspozycyjnego.

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

686

Edukacja różnych grup społecznych i
zawodowych w zakresie problematyki
HIV/AIDS, ze szczególnym
uwzględnieniem szeroko rozumianej
profilaktyki.

inne: 100/
pracownicy służby zdrowia: /200
Razem: 100/200

Ocena efektywności
podejmowanych działań: ocena
efektywności podejmowanych
działań - wzrost wiedzy
uczestników szkoleń nt
nowoczesnych metod pracy z
pacjentem, kształtowanie
właściwych postaw wobec osób
zakażonych HIV i chorych na
AIDS oraz poszerzanie wiedzy nt
leczenia ARV
Wskaźnik dodatkowy 1:

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

687

Organizacja konferencji
informacyjno-szkoleniowej.

Konferencja dla przedstawicieli administracji rządowej,
samorządowej, organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów z terenu woj. lubelskiego zajmujących się
problematyką HIV/AIDS

688

Wsparcie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowaniew kierunku HIV połączone
z poradnictwem przed i po teście.

Zadanie zlecone do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert
ogół społeczeństwa: 200/230
ogłoszonego przez Wojewodę Lubelskiego zgodnie z przepisami
ustawy o pożytku publicznym. Dotacja przeznaczona na realizację
tego zadania jest formą dofinansowania - wsparcia 2 PKD
działających na terenie woj. lubelskiego.

Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 230
Liczba wykonanych testów: 203
Liczba klientów PKD: 230

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00

689

Wsparcie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowaniew kierunku HIV połączone
z poradnictwem przed i po teście.

Zadanie zlecone do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert
ogół społeczeństwa: 200/603
ogłoszonego przez Wojewodę Lubelskiego zgodnie z przepisami
ustawy o pożytku publicznym. Dotacja przeznaczona na realizację
tego zadania jest formą dofinansowania - wsparcia 2 PKD
działających na terenie woj. lubelskiego.

Wyniki ankiet oceniających jakość
usług w PKD: brak danych
Liczba PKD: 1
Liczba konsultacji: 603
Liczba wykonanych testów: 586
Liczba klientów PKD: 603

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00

Razem:

40 000,00

pracownicy służby zdrowia: /2
pracownicy oświaty: /1
służby mundurowe: /2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /10
członkowie organizacji
pozarządowych: /6
inne: /2
Razem: /23
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - lubuski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

690

"HIV nie wybiera - Ty możesz" konferencja popularno-naukowa dla
pracowników domów dziecka,
policyjnych izb dziecka i ośrodków
interwencji kryzysowej w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS
wraz z kampanią medialną

691

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach zadania przeprowadzono:
- konferencję prasową inaugurującą kampanię edukacyjną
promującą świadome testowanie,
- punkt edukacyjno-informacyjny dla studentów WSB w Gorzowie
Wlkp.,
- debatę nt. podejmowania bezpieczniejszych zachowań w
aspekcie HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
połączoną z prezentacją filmu "Transit",
- konferencję popularno-naukową pt. "HIV nie wybiera - Ty
możesz".

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
pracownicy massmediów: /6
studenci: /70
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/112
Razem: /188

Planowana kwota: 3650,00
Wydatkowana kwota:
3650,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2200,00
Wojewoda: 1450,00

Akcja edukacyjno-profilaktyczna
Celami programu było: podniesienie poziomu wiedzy nt.
"Miłość, młodość, odpowiedzialność" HIV/AIDS, zwiększenie zainteresowania ofertą PKD, podniesienie
w czasie Przystanku Woodstock 2010 poziomu wiedzy nt. bezpieczniejszych zachowań w kontekście
ryzyka zakażenia HIV i sposobów redukacji tego ryzyka.
Adresatami akcji byli wszyscy uczestnicy Przystanku Woodstock.

ogół społeczeństwa: 1/1

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5044,46
Dof. z innych źródeł:
inne: 744,00
Wojewoda: 4300,00

692

Nie daj szansy AIDS - szkolenie
warsztatowe dla pracowników służb
mundurowych województwa
lubuskiego z zakresu profilaktyki
zakażeń HIV i postępowania po
ekspozycji na materiał potencjalnie
zakaźny.

Zorganizowano 2 szkolenia dla pracowników Państwowej Straży
Pożarnej, straży miejskiej i służby więziennej województwa
lubuskiego.

służby mundurowe: /75

Planowana kwota: 3530,00
Wydatkowana kwota:
3530,54
Dof. z innych źródeł:
inne: 1440,00
Wojewoda: 1590,00
Organizacja pozarządowa:
500,00

693

Proflaktyka HIV/AIDS wśród
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
na terenie Gorzowa Wlkp. - VI edycja
programu edukacyjnego.

W ramach projektu przeprowadzono 3-godzinne warsztaty dla 20 uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
grup uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa
600/240
Wlkp. Podczas warsztatów przekazywano wiedzę dotyczącą
terminologii, przebiegu zakażenia, dróg przenoszenia oraz
możliwości życia i terapii osób zakażonych wirusem HIV. Ponadto
promowano postawy szacunku wobec siebie i innych oraz
akceptacji i empatii wobec chorych i zakażonych.

Planowana kwota: 6360,00
Wydatkowana kwota:
6355,03
Dof. z innych źródeł:
inne: 2400,00
Wojewoda: 3600,00
Organizacja pozarządowa:
360,00

694

Dyżury indywidualne dla osób
zakażonych, ich bliskich oraz par +/-

W ramach realizacji zadania prowadzono konsultacje (łącznie 40
godzin). Dyżury miały zróżnicowany charakter - czasem
interwencyjny a czasem polegały na wsparciu emocjanalnym.
Działaniem objęto bezpośrednio 23 osoby.

Planowana kwota: 5060,00
Wydatkowana kwota:
5060,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 2000,00
Wojewoda: 3060,00

ogół społeczeństwa
pary o różnym statusie serologicznym
osoby żyjące z HIV/AIDS

Razem:
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Lp.

695

Zadanie własne

Zorganizowanie i przeprowadzenie
warsztatów z zakresu wiedzy na
temat HIV/AIDS w ramach realizacji
Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
dla pracowników socjalnych,
młodzieży szkolnej i studentów.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Celem zadania było przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów
z zakresu wiedzy nt. HIV/AIDS dla osób narażonych na
ewentualne zakażenie. Edukacja pozwoliła na uporządkowanie i
ugruntowanie dotychczasowej wiedzy oraz przyswojenie nowych
informacji.

pracownicy socjalni: 120/117
studenci: 75/66
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1200/2527
Razem: 1395/2710

STRONA 188 z 222

Finansowanie
Pozostałe

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Zadanie
zostało zrealizowane zgodnie z
zawartymi umowami.
Przeprowadzone zostały
profesjonalne warsztaty z zakresu
wiedzy nt. HIV/AIDS dla wybranej
grupy osób.

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
60000,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
8452,00

Razem:

60 000,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - małopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

696

Współorganizacja konferencji
szkoleniowej z okazji Światowego
Dnia AIDS na temat: Być młodym w
dobie AIDS to być doinformowanym i
odpowiedzialnym;

Konferencja adresowana do pedagogów szkół
pracownicy oświaty: 100/133
ponadgimnazjalnych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych dla
młodzieży z terenu Małopolski odbyła się 2 grudnia 2010 r., w
siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i
uczestniczyły w niej łącznie 133 osoby. Współorganizatorem
przedsięwzięcia była Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie a patronat honorowy nad
konferencją objęli: Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki
Inspektor Sanitarny oraz Małopolski Kurator Oświaty.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
dystrybuowanych materiałów- 100
kompletów

Planowana kwota: 5200,00
Wydatkowana kwota:
2900,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00

697

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych.

Udział w Ogólnopolskiej Kampanii: Wiedza ratuje życie poprzez
kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych wśród
uczestników organizowanej konferencji oraz pracowników
administracji publicznej województwa małopolskiego

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
dystrybuowanych publikacji - 5
publikacji
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
dystrybuowanych mat.
reklamowych i gadżetów - 3 szt.

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

pracownicy oświaty: 100/100
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/50
Razem: 200/150

Razem:
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2 900,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - mazowiecki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

698

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

studenci: 20/2

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

699

Zorganizowanie szkoleń na temat
HIV/AIDS dla wybranych grup
spolecznych (pracownicy szczebla
powiatowego i gminnego,
nauczyciele,pedagodzy, psycholodzy)

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /7

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

700

Włączenie sie do Ogólnopolskiej
Kampanii organizowanej przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): 50
sztuk

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

701

Aktualizacja istniejacej bazy danych
oddziałów szpitalnych i
ambulatoryjnych zajmujacych się
osobami z HIV/AIDS na Mazowszu

ogół społeczeństwa

Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: 8000

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

702

Przekazywanie informacji dot.
profilaktyki HIV/AIDS w mediach,
zapraszanie na konferencjie oraz
finały konkursów

ogół społeczeństwa

Statystyki odwiedzeń strony
internetowej: 8000

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

703

Umieszczenie informacji na stronie
internetowej dotyczących miejsc i
placówek gdzie można uzyskać
pomoc prawną i psychologiczną w
zakresie problematyki HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: 8000
odsłon strony internetowej

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

704

Nawiązanie współpracy z
organizacjami pozarządowymi
zrzeszjacymi i działającymi na rzecz
osób zyjacych z HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
rozpowszechniono ok 2000 sztuk
ulotek

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

Razem:

0,00

Zamieszczenie na stronie internetowej MUW materiału: "Projekt
H-CUBE. HBV-HCV-HIV: Trzy poważne zagrożenia dla młodych
Europejczyków. Diagnoza sytuacji oraz stawianie czoła tym
wyzwaniom w krajach Unii Europejskiej".

Zorganizowanie ze Stołecznym Komitetem ds. AIDS podczas
imprezy planerowej "Piknik Zdrowia" stoiska
informacyjno-edukacyjnego - rozpowszechnienie materiałów
informacyjnych.
Umieszczenie na stronie internetowej MUW materiału: "Noc
Czerwonej Kokardy"
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Urząd Wojewódzki - opolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

705

Ogłoszenie i przeprowadzenie
konkursu na szkolny projekt
edukacyjny
z zakresu profilaktyki HIV i AIDS dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Współudział w organizacji "Wojewódzkiego konkursu na szkolny
projekt edukacyjny z zakresu profilaktyki HIV/AIDS". Główne cele
konkursu to promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych
dla zdrowia oraz poszerzenie wiedzy na temat HIV/AIDS.

pracownicy oświaty: /10
studenci: 60/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/31
Razem: 60/41

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
podmiotów realizujących zadanie:
8
Wskaźnik dodatkowy 1:
Zgłoszono 6 projektów z 6 szkół

706

Organizacja i przeprowadzenie cyklu
szkoleń i warsztatów z zakresu
profilaktyki HIV /AIDS
skierowawanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z zaleceniami i harmonogramem
Krajowego Centrum ds. AIDS

Współudział w organizacji wykładu/warsztatu dla skazanych
przebywających w Zakładzie Karnym z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS.

osoby pozbawione wolności: 29/29

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
uczestników: 29

707

Organizacja i przeprowadzenie cyklu
szkoleń i warsztatów z zakresu
profilaktyki HIV /AIDS
skierowawanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z zaleceniami i harmonogramem
Krajowego Centrum ds. AIDS

Współudział w organizacji cyklu szkoleń/ warsztatów dla
młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu
wiedzy o HIV/AIDS (w trzech powiatach województwa opolskiego)
uwieńczonych konkursem wiedzy w w/w zakresie.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
200/200
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
200/250
Razem: 400/450

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
uczestników: 450
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów realizujacych zadanie:
3

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2500,00

708

Organizacja i przeprowadzenie cyklu
szkoleń i warsztatów z zakresu
profilaktyki HIV /AIDS
skierowawanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z zaleceniami i harmonogramem
Krajowego Centrum ds. AIDS

Współudział w organizacji zajęć teoretyczno - warsztatowych :
pracownicy oświaty: 17/17
Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV i AIDS pracownicy socjalni: 15/15
współczesne możliwości i problemy, kierowanych do pracowników Razem: 32/32
socjalnych oraz pedagogów z tereny powiatu brzeskiego.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
uczestników: 32
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów realizujących zadanie:
2.

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

709

Organizacja i przeprowadzenie cyklu
szkoleń i warsztatów z zakresu
profilaktyki HIV /AIDS
skierowawanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z zaleceniami i harmonogramem
Krajowego Centrum ds. AIDS

Współudział w organizacji szkolenia dla personelu medycznego
pracownicy służby zdrowia: 15/27
(pielęgniarki środowiskowe). Tematy szkolenia: 1.HIV/AIDS
podstawowe informacje. 2. Drogi zakażenia/Zachowania
ryzykowne. 3. Bezpieczny kontakt. 4. Profilaktyka poekspozycyjna
- po zawodowej ekspozycji na HIV. 5. Test w kierunku HIV - gdzie,
kiedy i dla kogo. 6. Pacjent z HIV/AIDS w codziennej praktyce
pielęgniarskiej. 7.Wsparcie, opieka i leczenie antyretrowirusowe
osób żyjących z HIV w Polsce.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
uczestników: 27
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Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
2000,00
Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00

710

Organizacja i przeprowadzenie cyklu
szkoleń i warsztatów z zakresu
profilaktyki HIV /AIDS
skierowawanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z zaleceniami i harmonogramem
Krajowego Centrum ds. AIDS

Współudział w organizacji szkolenia skierowanego do personelu
medycznego pt. "Problematyka HIV/AIDS a praca pielęgniarki i
położnej" - zadanie realizowane w ramach współpracy z
Wojewódzkim Zespołem ds. realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania HIV.

711

Organizacja i przeprowadzenie cyklu
szkoleń i warsztatów z zakresu
profilaktyki HIV /AIDS
skierowawanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z zaleceniami i harmonogramem
Krajowego Centrum ds. AIDS

712

pracownicy służby zdrowia: 120/132

Ocena efektywności
podejmowanych działań: Liczba
odbiorców i wydanych
certyfikatów: 132
Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
realizowane w ramach współpracy
z Wojewódzkim Zespołem ds.
realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
HIV.

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
2000,00

Współorganizacja szkolenia/warsztatu dla kobiet w ciąży.
kobiety w wieku prokreacyjnym,
Omawiane tematy: 1. HIV/AIDS - podstawowe informacje. 2. Drogi kobiety ciężarne i planujące ciążę:
zakażenia/Zachowania ryzykowne/Bezpieczny kontakt. 3. Testy w 15/18
kierunku zakażenia HIV - gdzie, kiedy i dla kogo. 4. Ciąża a HIV.
5. Wsparcie, opieka i leczenie antyretrowirusowe matek i dzieci
żyjących z HIV w Polsce.

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
odbiorców: 18

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00

Organizacja i przeprowadzenie
kampanii medialnych skierowanych
do młodzieży szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i szkół wyższych
zgodnie z zaleceniami Krajowego
Centrum ds. AIDS.

Współudział w organizacji Konferencji w ramach Ogólnopolskiej
studenci: 1000/
Kampanii Społecznej HIV/AIDS pod hasłem: "Wiedza ratuje życie" inne: 200/73
- zadanie realizowane w ramach współpracy z Wojewódzkim
Razem: 1200/73
Zespołem ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Liczba programów edukacyjnych:
Liczba odbiorców: 73
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów realizujących: 3

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Dof. z innych źródeł:
Urząd Marszałkowski:
2000,00

713

Organizacja i przeprowadzenie
kampanii medialnych skierowanych
do młodzieży szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i szkół wyższych
zgodnie z zaleceniami Krajowego
Centrum ds. AIDS.

Zorganizowanie audycji radiowej z udziałem lekarza z Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego, połączonego z konkursem
wiedzy z zakresu wiedzy HIV/AIDS przeprowadzonego na żywo w
trakcie audycji. Celem audycji było promowanie zachowań
korzystnych dla zdrowia, w aspekcie zakażenia HIV oraz
promowanie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Opolu.

ogół społeczeństwa: /3000
studenci: 1000/1000
inne: 200/200
Razem: 1200/4200

Liczba programów edukacyjnych:
Liczba odbiorców: ok. 4200

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

714

Opracowanie i dystrybucja materiałów Opracowanie i dystrybucja kalendarzyków kieszonkowych na rok
informacyjno-edukacyjnych
2011, promujących kampanię "Nie daj szansy AIDS Zrób test na
adresowanych do grup docelowych:
HIV" oraz Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Opolu
młodzież, kadra medyczna,
pedagogiczna, itd.

ogół społeczeństwa: /2000
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/420
pracownicy służby zdrowia: 20/430
pracownicy oświaty: 10/50
studenci: 100/
inne: 50/1000
pracownicy socjalni: /50
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /50
Razem: 180/4000

Wskaźnik dodatkowy 1: Nakład
materiałów edukacyjno informacyjnych - 4000 szt.

STRONA 195 z 222

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00

715

Wspieranie procesu powstawania
nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych
zrzeszających osoby żyjące z HIV /
AIDS, ich rodzin i bliskich działających
na rzecz grupy docelowej.

członkowie organizacji
pozarządowych: 10/
inne: 40/
Razem: 50/

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Razem:
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10 000,00

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - podkarpacki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

716

Współpraca z Wojewódzkim
Zespołem ds. Bezpiecznego
Wypoczynku Dzieci i Młodzieży
powołanym przez Wojewodę
Podkarpackiego

717

Współpraca z organizacjami i
służbami których dotyczy
problematyka HIV/AIDS w zakresie
realizacji rządowego programu
ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań "Razem
Bezpieczniej"

718

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

studenci
inne

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

Akcja sierowana do dzieci i młodzieży w celach
informacyjno-edukacyjnych, podnosząca swiadomość jaki wpływ
na nasze życie mogą mieć ryzykowne zachowania

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dla:
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Rzeszowie

Przekazanie ulotek i broszur o tematyce HIV/AIDS w celach
informacyjno-edukacyjnych

ogół społeczeństwa
studenci

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

719

Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych oraz
publikacji nt. HIV/AIDS skierowanych
do przedstawicieli administracji
rządowej i samorządowej oraz
organizacji pozarządowych

Rozesłanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz publikacji
nt. HIV/AIDS

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych

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

720

Pozyskiwanie i dystrybucja materiałów Organizowane akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do
informacyjno-edukacyjnych
rodzin dotkniętych HIV/AIDS i innych
przeznaczonych dla osób pracujących
na rzecz ludzi żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich

pracownicy służby zdrowia
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: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - podlaski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

721

Udział w pracach Podlaskiego
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, rządową
Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji administracją zespoloną i organizacjami pozarządowymi.
Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV.

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

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

722

Konferencja poświęcona tematyce
HIV/AIDS

Wojewódzka Konferencja szkoleniowa dotycząca Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV oraz
Narodowego Programu Zdrowia.

pracownicy służby zdrowia: 56/56
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/20
członkowie organizacji
pozarządowych: 10/10
studenci: 172/172
inne
Razem: 258/258

Efektywność kampanii: Wysoka
frekfencja przybyłych gości
działania wspomagające
kampanię: Zaproszenia na
konferencję
elementy kampanii (gadżety):
Ulotki i broszury
protokoły odbioru - realizacja
umowy: Lista obecności
uczestników

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

723

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych przy
współpracy z KC ds. AIDS

Dystrybucja ulotek: "Jak mogę uniknąć zakażenia HIV",
"Informacja o HIV/AIDS", "Wróć bez HIV". Dystrybucja książki
"Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy" pod redakcją Andrzeja
Gładysza i Brygidy Knysz.

pracownicy służby zdrowia: 56/56
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/20
członkowie organizacji
pozarządowych: 10/10
studenci: 172/172
inne
Razem: 258/258

Tytuł wydawnictwa: Continuo
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotki
informacyjne o HIV/AIDS

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

724

Przekazywanie informacji Jednostkom Przekazywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących
Samorządu Terytorialnego o
problematyki AIDS/HIV otrzymywanych z Krajowego Centrum ds.
zwalczaniu AIDS i zapobieganiu
AIDS.
zakażeniom HIV otrzymanych z
Krajowego Centrum ds. AIDS .

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 133/133

Tytuł wydawnictwa: Kontra

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

725

Aktualizacja strony internetowej PUW Sporządzenie informacji o HIV/AIDS w województwie podlaskim w
o charakterze
sierpniu 2010 r. Umieszczanie informacji edukacyjno edukacyjno-informacyjnym w zakresie informacyjnych.
HIV/AIDS

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
inne

Liczba interwencji: 8132276

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

Razem:
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Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

726

Dystrybucja materiałów edukacyjnych,
przegląd małych form teatralnych,
punkty informacyjne, zwiększenie
wiedzy o wirusie HIV

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

727

Działania w ramach pracy socjalnej

inne: 10/12

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

728

Edukacja młodzieży w zakresie
ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową w tym
HIV/AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
5516/5704
Razem: 5516/5704

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

729

Edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami HIV/AIDS ,dystrybucja ,
organizowanie obchodów Światowego
dnia walki z AIDS,Przegląd Form
Scenicznych o tematyce HIV/AIDS dla
szkól ponadgimnazjalnych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Planowana kwota: 1100,00
Wydatkowana kwota:
1100,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 100,00

730

Edukacja w zakresie problematyki
HIV/AIDS,przeprowadzenie
warsztatów profilaktycznych,,Żyć bez
ryzyka "

uczniowie szkoły podstawowej:
474/474
uczniowie szkoły gimnazialnej:
699/721
Razem: 1173/1195

731

Edukacyjno profilaktyczne programy
skierowane do młodzieży
,,Porozmawiajmy o AIDS" ( uczniowie
szkól gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych)

inne: 2471/2471

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1500,00

732

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Planowana kwota: 1250,00
Wydatkowana kwota:
1350,00

733

Konkursy wiedzy o HIV/AIDS,
pogadanki

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

734

Kontynuacja ogólnopolskiej kampanii
,,Wrócę bez HIV

ogół społeczeństwa

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

ulotki, filmy, pogadanki na godzinie wychowawczej, konkursy
wiedzy, gazetki informacyjne, prowadzenie zajęć z uczniami
mających zapobiec dyskryminacji osób zarażonych.
Zadanie było realizowane w szkołach Powiatu Kościerskiego
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Planowana kwota: 7500,00
Wydatkowana kwota:
6658,50

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

735

Kontynuacja programu ,,Zatrzymać
AIDS- dotrzymać obietnicy",
wspieranie nowatorski programów
edukacyjnych, olimpiada wiedzy o
HIV/AIDS

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
450/428

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
3896,00

736

Organizacja konkursu wiedzy o
HIV/AIDS

pracownicy oświaty: 10/10
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
80/64
Razem: 90/74

Planowana kwota: 700,00
Wydatkowana kwota:
320,00

737

Organizowanie kampanii i konkursów,
prelekcje

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
420/420

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00

738

Pogadanki z młodzieżą szkół
gimnazjalnych

uczniowie szkoły gimnazialnej:
252/223

739

Pogadanki związane z HIV,AIDS
,tworzenie gazetek informacyjnych,
kolportaż ulotek, materiałow
edukacyjnych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
2369/2323

Planowana kwota:
14686,00
Wydatkowana kwota:
14686,00

740

Powiatowy Konkurs Małych Form
Teatralnych ,,Nie daj szans AIDS"

uczniowie szkoły gimnazialnej: 26/16
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
28/29
Razem: 54/45

Planowana kwota: 2419,00
Wydatkowana kwota:
2419,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 30,00

741

Powiatowy konkurs Małych Form
Teatralnych

tematyka związana z uzależnieniem, oraz promowaniem
zachowań zapobiegających zakażeniom HIV (skierowane do
młodzieży )

inne: 90/107

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4780,00

742

Program profilaktyczny "15 minut za
życie"

pogadanki o chorobach przenoszonych drogą płciową, nabycie
wiedzy na temat różnicy miedzy HIV a AIDS, konkursy wiedzy,
program "świadome życie ".

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

743

Programy profilaktyczne,seminaria dla
,rad pedagogicznych ,ulotki dla
młodzieży ,spektakle

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

744

Przeprowadzenie szkoleń dla
młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych <<Profilaktyka
HIV/AIDS młodzież 2010,organizacja
konkursu wiedzy o HIV/AIDS 2010
,kampania informacyjno -edukacyjna
HIV/AIDS ,,Bezpieczne
Gruchanie",organizacja 1Grudnia
-Światowy dzień Walki z
AIDS-zadbajmy o zdrowie

ogół społeczeństwa: 3200/3200
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1100/1339
Razem: 4300/4539

Planowana kwota:
40025,63
Wydatkowana kwota:
40025,63
Dof. z innych źródeł:
inne: 3050,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

745

Realizacja projektu profilaktycznego
HIV/AIDS

746

Realizacja szkolnego programu o
HIV/AIDS

747

Realizacja warsztatów
edukacyjno-profilaktycznych dla
młodzieży,konkurs wiedzy o HIV/AIDS

748

Spotkanie z młodzieżą z zakresu
profilaktyki narkomani i HIV/AIDS

749

Udział gimnazjalistów w Konkursie
wiedzy o AIDS/HIV

uczniowie szkoły gimnazialnej: 50/50

750

Warsztaty profilaktyczne ,organizacja
kampanii skierowanej do odpowiednio
wybranej grupy docelowej

ogół społeczeństwa: 300/600

751

Zajęcia edukacyjne prowadzone na
lekcjach biologi,konkurs wiedzy o
HIV/AIDS,zajęcia
profilaktyczno-edukacyjne na temat
wczesnej inicjacji seksualnej

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
226/241

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00

752

Zajęcia prowadzone zgodnie z
harmonogramem profilaktycznym
HIV/AIDS opracowanym przez szkoły

uczniowie szkoły gimnazialnej

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00

753

konkursy wiedzy na temat AIDS
,uzależnień , gazetki ,broszury

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00

754

profilaktyka narkomanii i HIV/AIDS

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
inne: 980/980
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
Razem: 980/980

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

szkolne konkursy wiedzy, pogadanki dla uczniów i rodziców,
ulotki, broszury

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

uczniowie szkoły gimnazialnej:
1642/2396

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

uczniowie szkoły podstawowej:
120/110
uczniowie szkoły gimnazialnej:
350/326
Razem: 470/436

Planowana kwota:
11000,00
Wydatkowana kwota:
11000,00

propagowanie zdrowego stylu życia, tworzenie strategi
inne: 980/980
rówieśniczej, propagowanie bezpiecznych zachowań seksualnych

konkursy, pogadanki, gazetki, ulotki, wystawa plakatów o
tematyce profilaktycznej HIV/AIDS

Spotkania z młodzieżą z zakresu profilaktyki narkomanii i
HIV/AIDS propagowanie bezpiecznych zachowań seksualnych,
nabycie wiedzy na temat: konsekwencji zażywania środków
psychoaktywnycha zakażeń HIV/AIDS
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Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
19990,76

755

przekazywanie informacji HIV/AIDS w Zadania realizowane na terenie szkół powiatu Wejherowskiego
ramach lekcji biologi ,godziny
przez nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarki szkolne w
wychowawczych, pogadanki o
ramach etatów.
chorobach przenoszonych drogą
płciową, udział w konkursach wiedzy
o HIV/AIDS,realizacji programu ,,Żyj
bez ryzyka " ,prezentacje
multimedialne

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

756

przeprowadzenie ankiety,konkurs
wiedzy o HIV/AIDS,udostępnienie
materiałów edukacyjnych,prezentacje
multimedialne

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

757

realizacja projektu ,,Bezpiecznie i
zdrowo

uczniowie szkoły podstawowej: 50/50

Planowana kwota: 2610,00
Wydatkowana kwota:
2610,00

758

szkolne konkursy wiedzy o
AIDS.Światowy Dzień Walki z
HIV/AIDS, promocja zdrowego stylu
życia ,,HIV/AIDS - STOP"

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej

Planowana kwota: 1326,05
Wydatkowana kwota:
1326,05
Dof. z innych źródeł:
inne: 326,00

759

Festyny prozdrowotne ,artykuły w
prasie ,radiu ,konferencje

inne: 1700/1900

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00

760

Opracowanie i umieszczenie
informacji na stronie
internetowej,przekazanie informacji do
prasy ,dystrybucja materiałów
informacyjno- edukacyjnych

ogół społeczeństwa

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

761

Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych skierowanych do
młodzieży oraz rodziców ,obóz
profilaktyczno -edukacyjny

inne
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
260/260
Razem: 260/260

Planowana kwota: 5900,00
Wydatkowana kwota:
4900,00

762

Edukacji młodzieży ,rozdawanie
ulotek ,przeszkolenie pielęgniarek
szkolnych, personelu medycznego

pracownicy służby zdrowia
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

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

763

Szkolenie dla pedagogów z placówek
nauczania i wychowania

pracownicy oświaty: 34/34

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00

764

Wymiana igieł i strzykawek

osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: 10/

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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765

popularyzacja wykonywania testów
na obecność wirusa HIV wśród kobiet
planujących macierzyństwo

Usprawnienie opieki nad kobietami w ciąży

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
40/42

766

Realizacja programu pracy ulicznej
skierowanej do osób wymagających
wsparcia ,realizacja programu ,
partyworking"

ogół społeczeństwa: 2000/1717

767

Informacje o chorobie HIV/AIDS:
źródła zakażeń ,metody zapobiegania
zakażeniom, metody badań

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

768

Udział w Powiatowym konkursie ,,
Choroby zakaźne i pasożytnicze" ,
prezentacje multimedialne,realizacja
planu pracy oświaty zdrowotnej w
zakresie chorób zakaźnych

769

zadania realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w
ramach godzin dydaktycznych nauczycieli przedmiotów i
wychowawców w klasach , w ramach godzin etatowych
pielęgniarek

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

Planowana kwota:
92000,00
Wydatkowana kwota:
92000,00
Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00

inne: 1870/1852

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

zajęcia z udziałem specjalistów
,wyjazd do ośrodka dla osób
uzależnionych ,zakażonych wirusem
oraz chorych na AIDS

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
32/32

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

770

Kącik z ulotkami dot.HIV/AIDS ,w
bibliotekach zorganizowanie działu
dot. HIV/AIDS,internet,zintegrowanie
istniejącego systemu informacji

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1224/1624

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

771

Opracowanie diagnozy wiedzy
uczniów klas drugich szkól
ponadgimnazjalnych miasta Słupska
na temat HIV/AIDS

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1000/1000

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

772

Poszerzenie oferty informacyjnej
dostosowanej do indywidualnego
odbiorcy

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
142/142

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

773

Rozszerzenie działalności instytucji
rządowych i samorządowych
świadczących pomoc ,prawną,
socjalną

ogół społeczeństwa: /1681

774

Warsztaty profilaktyczne,konkursy
wiedzy o HIV/AIDS,filmy
profilaktyczne ,spotkania w Ośrodku
Readaptacji Społecznej w Wandzinie
- warsztaty

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
520/520

Opracowanie raportu wiedzy uczniów na temat HIV/AIDS
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
8822,50
Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
800,00

775

Anonimowe bezpłatne testowanie krwi
w kierunku HIV

ogół społeczeństwa: 300/205

Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
16000,00

776

Rozszerzenie jakości świadczenia
usług poprzez wzbogacenie oferty
edukacyjnej

ogół społeczeństwa: 640/720

Planowana kwota:
36000,00
Wydatkowana kwota:
40000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 0,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Urząd Marszałkowski: 0,00

777

Coroczne opracowanie
harmonogramu realizacji zadań

zbieranie i analizowanie informacji dotyczących planowanych
oraz realizowanych działań w zakresie HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

778

Turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny
dla osób seropozytywnych

Pomoc i wsparcie dla osób żyjących z HIV,chorych na AIDS i ich
bliskich - Turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny dla osób
seropozytywnych

pary o różnym statusie serologicznym:
20/21

779

Wsparcie i integracja osób
seropozytywnych

Wsparcie i integracja osób seropozytywnych oraz ich
rodzin,edukacja osób zakażonych wirusem HIV oraz ich rodzin,
obalenie stereotypów dotyczących kontaktów z zakażonymi
wirusem HIV i chorymi na AIDS

inne: 300/300
osoby żyjące z HIV/AIDS
Razem: 300/300

780

Promowanie akceptacji i tolerancji
osób żyjących z HIV i ich bliskich
,edukacja oparta na materiale ,,Bez
ryzyka"

781

Spotkania dla osób żyjących z HIV i
ich rodzin

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Dof. z innych źródeł:
Inspekcja Sanitarna: 0,00
Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Dof. z innych źródeł:
inne: 7553,00
Planowana kwota:
19777,00
Wydatkowana kwota:
19777,00

inne

wsparcie integracyjne osób seropozytywnych,uczenie się strategi
radzenia sobie z stresem,wsparcie socjalne,medyczne wsparcie
psychologa - konsultacje

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

inne: 300/300

Planowana kwota:
19777,00
Wydatkowana kwota:
19777,00
Razem:
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Urząd Wojewódzki - śląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

782

Konferencja nt. "Dziecko zakażone
HIV w podstawowej opiece
zdrowotnej - epidemiologia i
postępowanie po ekspozycji
zawodowej"

pracownicy służby zdrowia: 50/49

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1732,66

783

Konferencja nt. "HIV/AIDS współczesne problemy z wyzwania"

pracownicy służby zdrowia: /15
pracownicy oświaty: /13
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /22
Razem: /50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2491,39

784

Konferencja nt. "Problem HIV/AIDS
we współczesnym społeczeństwie"

służby mundurowe: 50/38

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1180,00

785

Udział w kampanii multimedialnej
realizowanej przez Krajowe Centrum
ds. AIDS

Udział w kampanii multimedialnej realizowanej przez Krajowe
Centrum ds. AIDS w 2010r.: "Kampania do MSM: Prezerwatywa
przedłuża przyjemność" /informacja o kampanii przekazywana
podczas realizacji konferencji organizowanych przez Wydział
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urządu
Wojewódzkiego w Katowicach/.

mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
pracownicy służby zdrowia
służby mundurowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

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

786

Prowadzenie działu HIV/AIDS w
ramach strony internetowej Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki
Zdrowotnej

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.

ogół społeczeństwa

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

787

Udzielanie pomocy merytorycznej dot.
możliwości testowania, leczenia,
uzyskania wsparcia osobom
indywidulanym oraz pomocy
merytorycznej zajmującej się
działalnością w ramach profilaktyki
HIV/AIDS

Udzielanie pomocy merytorycznej dot. możliwości testowania,
leczenia, uzyskania wsparcia osobom indywidulanym oraz
pomocy merytorycznej zajmującej się działalnością w ramach
profilaktyki HIV/AIDS - poprzez zamieszanie informacji na stronie
internetowej Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej,
udzielanie informacji telefonicznie oraz bezpośrednio na
organizowanych przez Wydział konferencjach, seminariach,
szkoleniach

ogół społeczeństwa
osoby używające substancje
psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
studenci

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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788

Gromadzenie danych dotyczących
sytuacji epiemiologicznej HIV/AIDS w
Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa
śląskiego.

Gromadzenie danych dotyczących sytuacji epiemiologicznej
HIV/AIDS w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa śląskiego - m.in. pozyskanych ze strony
internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakłady Higieny (NIZP-PZH).

789

Spotkania z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych organizacji (świadczących
pomoc socjalna, prawną oraz
psychologiczną) dotyczące realizacji
zadań wynikających z Harmongramu
Realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania HIV
na lata 2007-2011.

Spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego - Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie
Śląskiej oraz IFMSA - Międzynarodwego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny - Oddział Śląski.

790

Dystrybucja materiałów
informacyjno-szkoleniowych
adresowanych do różnych grup
docelowych.

Dystrybucja materiałów informacyjno-szkoleniowych
adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności
podczas organizowanych konferencji dotyczących tematyki
HIV/AIDS, zagadnień związanych z tematyką narkotyków oraz
działalnością ośrodków udzielających pomocy osobom
zagrożonym HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa

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

Wskaźnik dodatkowy 1: 5 spotkań

pracownicy służby zdrowia
służby mundurowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
osoby żyjące z HIV/AIDS

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

Razem:

STRONA 210 z 222

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - warmińsko-mazurski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

791

Konferencja dla pedagogów
szkolnych 'Aspekty HIV/AIDS w pracy
z młodzieżą szkolną'

Konferencja dla pedagogów szkolnych odbyła się w Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie. Prelegentami na konferencji były
osoby zajmujące się w swojej pracy zawodowej i działalności
społecznej tematyką HIV/AIDS. Wszyscy uczestnicy otrzymali
materiały edukacyjne związane z tematem HIV/AIDS, m.in.
książkę 'Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób
przenoszonych drogą płciową', ulotki i broszury a także materiały
edukacyjne z zakresu narkomanii, alkoholizmu i przemocy.

pracownicy oświaty: 100/59

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2742,36

792

Konferencja dla pielęgniarek w
środowisku nauczania i wychowania
'Profilaktyka i edukacja zdrowotna w
pracy pielęgniarki w środowisku
nauczania i wychowania'

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego przez Warmińsko-Mazurskie Centrum
Zdrowia Publicznego
w Olsztynie przy współudziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.
Wiodącym tematem konferencji była problematyka HIV/AIDS.

pracownicy służby zdrowia: 100/105

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3071,72

793

Konferencja dla pracowników
Celem konferencji było przekazanie pracownikom socjalnym
socjalnych 'Pracownik socjalny wobec szerszej wiedzy na temat HIV/AIDS. Licznie przybyli uczestnicy
HIV/AIDS'
konferencji, mieli możliwość dyskusji i zadawania pytań. Wszyscy
uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne związane z tematem
HIV/AIDS, m.in. książkę skierowaną specjalnie do pracowników
socjalnych pt.'Pracownik socjalny wobec AIDS', ulotki i broszury a
także materiały edukacyjne z zakresu narkomanii, alkoholizmu i
przemocy, ponieważ zjawiska te są związane również z tematyką
konferencji a ponadto są dużym problemem społecznym.

pracownicy socjalni: 100/79

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
7007,39

794

Spotkania Wojewódzkiego Zespołu do
spraw realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV z siedzibą w
Warmińsko-Mazurskim Centrum
Zdrowia Publicznego w Olsztynie

pracownicy oświaty: 1/1
służby mundurowe: 2/2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 6/6
członkowie organizacji
pozarządowych: 2/2
Razem: 11/11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
112,44

795

Emisja spotów telewizyjnych 'Daj
szansę swojemu dziecku, nie daj
szansy AIDS. Małgorzata Glinka'

Przerobienie spotu, by móc go wyemitować w TVP S.A. Oddział w ogół społeczeństwa
Olsztynie, zostało zlecone i sfinansowane przez W-M CZP w
Olsztynie.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
335,50

796

Przeprowadzenie akcji
edukacyjno-profilaktycznej dla
studentów Elbląskiej Uczelni
Humanistyczno-Ekonomicznej w
ramach ogólnopolskiej Kampanii
Społecznej ryzyKOchania.

Event edukacyjno-informacyjny Kampanii Społecznej
ryzyKOchania miał formę stoiska informacyjnego, na którym
rozdawane były broszury, ulotki, koszulki kampanii, torby, ołówki i
wiele innych. Studenci brali udział w quizach o HIV/AIDS,
pozyskali informacje gdzie można wykonać test w kierunku HIV,
brali udział w konkursach i grach zespołowych, a także mogli
porozmawiać z edukatorem. Realizatorem akcji na zlecenie
Centrum było Stowarzyszenie Manko.

studenci

797

Przeprowadzenie akcji
informacyjno-edukacyjnej podczas
Juwenaliów Olsztyńskich- Kortowiada
2010 na terenie Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W utworzonym punkcie informacyjno-edukacyjnym
studenci
rozkolportowano około 3000 tysięcy ulotek, 100 toreb
uczniowie szkoły gimnazialnej
bawełnianych z logo kampanii Wróć bez HIV a także wiele innych uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
gadżetów. Praca w punkcie polegała także na inicjowaniu rozmów
na ww. temat ze studentami. Został również przeprowadzony
przez edukatora - konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla studentów z
atrakcyjnymi nagrodami: koszulkami, torbami z nadrukiem hasła
Wróć bez HIV oraz kalendarzami. Punkt informacyjny znajdował
się w atrakcyjnym miejscu, odwiedzanym przez dużą liczbę osób.
Akcja została nagłośniona w radiu studenckim.

798

Przeprowadzenie ankiety dotyczącej
HIV/AIDS wśród studentów
Podsumowanie wyników ankiety ujęto
w "Analizie ankiety dotyczącej
HIV/AIDS przeprowadzonej wśród
studentów podczas Juwenaliów
Olsztyńskich-Kortowiada 2010 w dniu
14 maja 2010"

Ankieta składa się z 16 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu
ogólnej wiedzy na temat HIV/AIDS. Jak wynika z powyższej
ankiety, wiedza studentów na temat HIV/AIDS jest w dalszym
ciągu niezadowalająca. Porównując odpowiedzi z roku 2009 i
2010 można stwierdzić,że wiedza studentów na temat HIV/AIDS
jest na podobnym poziomie i zmienia się bardzo powoli.
Szczegółowe podsumowania wyników ankiety ujęto w Analizie
ankiety dotyczącej HIV/AIDS przeprowadzonej wśród studentów
podczas Juwenaliów Olsztyńskich -Kortowiada 2010 w dniu 14
maja 2010

studenci: 200/236

799

Konferencja dla lekarzy ginekologów
'Badanie kobiet w ciąży w kierunku
HIV/AIDS'

Współorganizatorem konferencji była Warmińsko-Mazurska Izba
lekarska. Wykłady prowadzili lekarze z Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie.

pracownicy służby zdrowia: 100/25

800

Szkolenie pracownika w zakresie
narkomanii oraz HIV/AIDS dla
doradców punktów
konsultacyjno-diagnostycznych

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1
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sponsorzy i partnerzy:
Stowarzyszenie Manko, Elbląska
Uczelnia
Humanistyczno-Ekonomiczna
działania wspomagające
kampanię: informacja o kampanii
w mediach studenckich
elementy kampanii (gadżety):
ulotki, broszury, koszulki, torby,
ołówki

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1360,38

Raporty z opracowań: "Analiza
ankiety dotyczącej HIV/AIDS
przeprowadzonej wśród
studentów podczas Juwenaliów
Olsztyńskich-Kortowiada 2010 w
dniu 14 maja 2010"

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

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Imię i nazwisko certyfikowanej:
Agnieszka Korytko

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
358,40
Dof. z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00

801

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do studentów podczas
Juwenaliów Olsztyńskich-Kortowiada
2010.

Akcja została przeprowadzona przez pracowników Centrum
podczas Juwenaliów Olsztyńskich - Kortowiada 2010. W
utworzonym punkcie informacyjno-edukacyjnym rozkolportowano
około 3000 tysięcy ulotek, 100 toreb bawełnianych z logo
kampanii Wróć bez HIV ; a także wiele innych gadżetów. Został
również przeprowadzony przez edukatora konkurs wiedzy o
HIV/AIDS dla studentów z atrakcyjnymi nagrodami: koszulkami,
torbami z nadrukiem hasła Wróć bez HIV ; oraz kalendarzami.

studenci

802

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do studentów.

Dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do studentów podczas wykładu otwartego na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pt Profilaktyka chorób
zakaźnych i zakażeń u ludzi.

pracownicy oświaty: /30
studenci: /50
Razem: /80

803

Wydruk ulotek 'Druga strona wakacji'
w ramach akcji 'Bezpieczne wakacje'

Sfinansowanie wydruku ulotek na prośbę naczelnika Wydziału
Prewencji Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie w ilości 4500 szt.

ogół społeczeństwa
służby mundurowe

804

Zakup ulotek i broszur kampanii
RyzyKOchania dla studentów

Część materiałów została rozdana podczas akcji
edukacyjno-profilaktycznej dla studentów Elbląskiej Uczelni
Humanistyczno-Ekonomicznej.

studenci

805

Uruchomienie w 2011r. Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Elblągu

Zwrócono się z do Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS z
prośbą o rozpatrzenie możliwości uruchomienia w 2011r. w
Elblągu Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, wykonującego
bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV połączone z
poradnictwem. W przypadku pojawienia się możliwości
sfinansowania działalności punktu ze środków Krajowego
Centrum ds. AIDS, zadeklarowano pomoc i udział w działaniach
na rzecz jego uruchomienia.Przesłano odpowiedź negatywną ze
względu na to, iż środki w budżecie KC ds. AIDS na rok 2011
zostały zaplanowane z dużym wyprzedzeniem.

ogół społeczeństwa
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Tytuł wydawnictwa: różnorodne
broszury i ulotki

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

Planowana kwota: 2440,00
Wydatkowana kwota:
2440,00
Tytuł wydawnictwa: ulotki
informacyjne A4 (druk)
Tytuł wydawnictwa: broszury
edukacyjne A6 (druk)

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

806

Opracowanie szczegółowych zaleceń
dotyczących przeprowadzanie badań
w kierunku HIV w medycznych
laboratoriach diagnostycznych
województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z przekazanymi przez członków Wojewódzkiego
pracownicy służby zdrowia
Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV informacji iż, laboratoria
diagnostyczne przed wykonaniem testu potwierdzającego
informują pacjenta o wyniku badania, wystąpiono do Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej z prośbą o
udzielenie informacji jak powinna wyglądać procedura
przeprowadzania badań w kierunku HIV przez laboratoria
diagnostyczne.W odpowiedzi Konsultant Wojewódzki po analizie
procedur przeprowadzania badań w kierunku HIV w 56
medycznych laboratoriach diagnostycznych opracował
szczegółowe zalecenia dotyczące przeprowadzania badań w
kierunku HIV w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
Zalecenia te mają na celu ujednolicenie i uszczegółowienie już
istniejących w medycznych laboratoriach diagnostycznych
procedur. Zalecenie te rozesłano do wszystkich medycznych
laboratoriów diagnostycznych w województwie
warmińsko-mazurskim.

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

Razem:
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25 428,19

Data wygenerowania: 2011-12-12

Urząd Wojewódzki - wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

807

Zorganizowanie szkolenia- w formie
warsztatów, w zakresie zdrowia
psychicznego i HIV. Projekt jest
przeznaczony dla specjalistów
pracujących z osobami żyjącymi z
HIV/AIDS oraz dla osób
zainteresowanych problematyką
szkolenia.

W warsztatach uczestniczyło ok. 80 osób, przedstawicieli
instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, PCPR, OIK
oraz służby zdrowia Zorganizowano trzy szkolenia,
przeprowadzone przez specjalistów trenerów ze Społecznego
Komitetu ds AIDS (SKA)

808

Dystrybucja elementów
ogólnopolskiej, kampanii medialnej
oraz inne zadania związane z
kampanią, zaplanowane i wykonane
w zalezności od pozyskanych
środków finansowych

809

Udział w finale wojewódzkiego
konkursu plastycznego na
prezentację multimedialną pt. "Nie daj
szansy AIDS", dla gimnazjalistów z
województwa wielkopolskiego,
zorganizowanego przez Oddział
Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w
Poznaniu.

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
członkowie organizacji
pozarządowych
inne

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Koszty
szkoleń to m.in. wynagrodzenie
specjalistów trenerów, zakup
materiałów pomocniczych dla
szkoleń oraz poczęstunek dla
uczestników

Planowana kwota: 5400,00
Wydatkowana kwota:
5400,00

Druk kalendarzy ściennych na rok 2011 dotyczących Kampanii pt. członkowie organizacji
"Wiedza ratuje zycie"ok. 600 szt.
pozarządowych: 1000/1000
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1000/1000
inne: 600/600
Razem: 2600/2600

działania wspomagające
kampanię: Przekazaliśmy
elementy edukacyjne (plakaty,
ulotki, prezerwatywy, reklamowe
torby płócienne) oraz inne ulotki i
kalendarze ścienne w ilości 1000
sztuk.
elementy kampanii (gadżety):
kalendarze, ulotki,plakaty, ulotki,
prezerwatywy, torby płócienne
Wskaźnik dodatkowy 1:
Wydrukowano ok 600 kalendarzy,
które zostały rozdysponowane w
WUW oraz zostały przekazane do
organizacji pozarządowych i
innych instytucji w województwie
wielkopolskim.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Przekazaliśmy ok 1000 ulotek do
4 szpitali w Poznaniu, które
posiadają oddziały ginekologiczno
- położnicze w związku z
kampanią

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00

Dla finalistów konkursu a także dla szkół, które przygotowały
laureatów zostały zakupione nagrody rzeczowe oraz słodycze na
łączną kwotę brutto 12,233,00 zł.
Została również sfinansowana usługa gastronomiczna dla
wszystkich uczestniów uroczystości w Multikinie, w kwocie ok.
2.000 zł.

Wskaźnik dodatkowy 1: dla
laureatów konkursu oraz dla
szkół, które przygotowały
finalistów jako nagrody
zakupiliśmy sprzęt komputerowy i
fotograficzny
Wskaźnik dodatkowy 2: oraz
programy komputerowe i słodycze

Planowana kwota:
14233,00
Wydatkowana kwota:
14233,00

pracownicy oświaty
uczniowie szkoły gimnazialnej
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810

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

Sfinansowanie anonimowych, bezpłatnych testów w kierunku HIV
połączonych z poradnictwem okołotestowym, wykonywanym w
Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym, dla mieszkańcow
województwa wielkopolskiego.

inne: 400/400

Wskaźnik dodatkowy 1:
sfinansowanie anonimowych,
bezpłatnych testów w kierunku
HIV, w liczbie 400 testów

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00

811

Sfinansowanie badań testowych w
kierunku HIV dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego

Wykonanie anonimowych i bezpłatnych testów w kierunku HIV w
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Zadanie realizowano w związku z obchodami w województwie
wielkopolskim Światowego Dnia Walki z AIDS

ogół społeczeństwa: 1000/230
studenci
inne
Razem: 1000/230

Wskaźnik dodatkowy 1: W RCKIK
w Poznaniu wykonano 230
anonimowych i bezpłatnych
testów na kwotę 2.639,00 zł.
Wskaźnik dodatkowy 2: Wszystkie
testy wykonane w RCKIK w
Poznaniu miały wynik negatywny

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
2639,00

Razem:

39 272,00
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Urząd Wojewódzki - zachodniopomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV NA ROK 2010

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

812

"Profilaktyczny tramwaj" - nowatorskie
programy profilaktyczne w obszarze
HIV/AIDS dla ogółu społeczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży

Program jest oryginalnym sposobem edukacji społecznej o
istniejącym ryzyku zakażenia wirusem HIV oraz złamania
stereotypów o osobach żyjących z HIV. W ramach bezpłatnego
przejazdu zabytkowym tramwajem można było uzyskać
informacje o punktach anonimowego testowania , pobrać
stosowne ulotki i materiały edukacyjne, wziąć udział w
konkursach. Tramwaj był nagłosniony i plakatowany.
Przeprowadzono akcje edukacyjno - profilaktyczną w formie 4
przejazdów. Program był realizowany w 2009 roku w ramach
Gminy Szczecin. Zyskał społeczną akceptację jako oryginalna
forma edukacji.

ogół społeczeństwa: 3200/1600

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
odbiorców, liczba rozdanych
materiałów edukacyjnych

Planowana kwota: 7780,00
Wydatkowana kwota:
7780,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
6940,00

813

"Profilaktyka HIV/AIDS dla służb
mundurowych ze szczególnym
uwzględnieniem narażenia na
ekspozycję"

Szkolenie dla pracowników służb mundurowych województwa
zachodniopomorskiego poświęcone problematyce HIV/AIDS, a w
szczególności tematom dotyczącym rzetelnej wiedzy na temat
zakażenia i postępowania w przypadku narażenia na ekspozycję.
W sumie odbyło się 10 szkoleń po 5 godzin.

służby mundurowe: 400/381

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
odbiorców

Planowana kwota:
18910,00
Wydatkowana kwota:
18910,00

814

Jak rozmawiać o HIV/AIDS z młodymi Szkolenia - warsztaty dla nauczycieli poświęcone tematom
ludźmi
edukacji o HIV/AIDS wsród dzieci i młodzieży.

pracownicy oświaty: 120/120

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
odbiorców

Planowana kwota:
12240,00
Wydatkowana kwota:
12240,00

815

Rozdawaj miłość. Nie zakażaj HIV.
Program dla młodziezy
ponadgimanazjalnej

Program adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa zachodniopomorskiego. Odbiorcy projektu to
młodzież najcześciej z małych miast i wsi, dla której internat
oznacza swobodę życia, wolność w podejmowaniu decyzji,
"prawdziwą" dorosłość z jej prawiami i raczej bez obowiązków.
Szkolenia obejmowały zarówno elementarną wiedzę z zakresu
HIV/AIDS, jak i wskazanie niebezpieczeństw czyhających na
młodych ludzi. W programie znajdowały się również zajęcia na
temat mądrej asertywności.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
375/349

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
odbiorców, liczba rozdanych
materiałów edukacyjnych

Planowana kwota: 6700,00
Wydatkowana kwota:
6700,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
850,00

816

Szkolenie w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS

Szkolenie poświęcone problematyce HIV/AIDS, a w szczególności pracownicy służby zdrowia: 80/80
tematom dotyczącym sposobu pracy z młodzieżą w temacie
HIV/AIDS

Ocena efektywności
podejmowanych działań: liczba
odbiorców

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00

817

Wiedza o HIV/AIDS to inwestycja w
siebie

Program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS i
infekcjach przenoszonych drogą płciową w środowiskach osób
szczególnie zagrożonych zakażeniem, tj. osób prostytuujących
się, homoseksualnych oraz mężczyzn mających kontakty
seksualne z mężczyznami. Zadanie zostało wykonane poprzez
przeprowadzenie cyklu działań środowiskowych przez tzw.
outreach i streetwork.

Liczba oraz rodzaj
przeprowadzonych działań
edukacyjnych: Działania
środowiskowe - 136 godzin

osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: 120/30
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 60/30
Razem: 180/60
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Planowana kwota: 8820,00
Wydatkowana kwota:
8820,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
1250,00

818

"Bezpieczny sześciolatek"

Druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących
profilaktyki HIV/AIDS - "Zawsze Razem" i "Mali Przyjaciele"
przeznaczone dla dzieci z zerówek. Materiały przekazano w
trakcie narady organizowanej przez Kuratorium Oświaty w
Szczecinie dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

uczniowie szkoły podstawowej

Nakład Biuletynu Informacyjnego:
3000
Liczba odbiorców Biuletynu
Informacyjnego: 3000

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00

819

Kampania "Wirus w białym
kołnierzyku" i "Punkty anonimowego
testowania"

Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla
pracodawców i organizacji pozarządowych

organizacje pracodawców: 2000/2000
członkowie organizacji
pozarządowych: 200/200
Razem: 2200/2200

Nakład Biuletynu Informacyjnego:
2200
Liczba odbiorców Biuletynu
Informacyjnego: 2200

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

820

Seria pytań. Społeczny telefon
zaufania

Poradnictwo telefoniczne, które gwarantuje anonimowość osobie ogół społeczeństwa: /111
zainteresowanej, pozwala jednak na pozyskanie wszystkich
niezbędnych informacji. Telefon był dostepny dla każdego przez 4
godziny tygodniowo.

Statystyki korzystania z telefonu
zaufania: 111
Wskaźnik dodatkowy 1: Dyżury
przy telefonie - 80 godzin

Planowana kwota: 6700,00
Wydatkowana kwota:
6700,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
800,00

821

Zwalczanie AIDS i przeciwdziałanie
zakażeniom HIV na terenie
województwa zachodniopomorskiego

Program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS. Miał charakter społeczny. Funkcjonowanie punktu
informacyjnego w Świnoujściu było uzasadnione, ponieważ nie
istnieje tam stacjonarny punkt konsultacyjny. Realizacja zadania
umożliwiła mieszkańcom Świnoujścia i okolic uzyskanie rzetelnej
informacji na temat pomocy w sytuacji podejrzenia zakażenia
wirusem HIV lub zachorowania na AIDS.

ogół społeczeństwa: /82

Liczba PIK, w tym nowych PIK: 1
Ocena jakości usług w PIK na
podstawie ankiet: brak danych

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
722,00

822

Kobieta a AIDS - Seminarium
ogólnopolskie dla kobiet
seropozytywnych

Celem projektu było ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń
HIV drogą seksualną, odmatczyną i drogą krwi. Nadrzędnym
jednak celem była poprawa jakości życia kobiet i ich rodzin
dotknietych problemem HIV/AIDS oraz poprwa jakości i
dostepności do świadczeń medycznych i socjalnych. Projekt był
otwarty nie tylko dla kobiet zrzeszonych w organizacjach
wspierających, ale także takich, które nie korzystają z innej
pomocy. Dzieki udziałowi w seminariach i warsztatach doszło do
integracji środowiska kobiet żyjących z HIV/AIDS, przełamania
barier nietolerancji społecznej i przełamywania stereotypów
kreowanych przez społeczeństwo i media.Niezwykle istotna była
wymiana doświadczeń między uczestniczkami warsztatów.
Adresatami projektu były kobiety seropozytywne z całej Polski.

kobiety żyjące z HIV: 40/34

Pozytywne zmiany w środowisku
osób najbliższych na podstawie
ankiety ewaluacyjnej: tak
Liczba programów w tym nowych:
1

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
7950,00
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Nic o Nas bez Nas. Wsparcie dla
osób seropozytywnych

Program adresowany do osób swieżo zakażonych lub tych, które osoby żyjące z HIV/AIDS: 155/55
o swoim statusie serologicznym dowiedziały się niedawno, a także
osób najuboższych oraz samotnych matek z dziećmi. Ma na celu
integrację osób seropozytywnych, wsparcie psychiczne dla
zakażonych i wolontariuszy, którzy wspierają osoby zakażone lub
chore. Profilaktyka i prewencja, nabycie umiejetności znajdowania
i dbania o swój czas relaksu i wypoczynku, wskazanie na
mozliwość aktywizacji zawodowej i społecznej - te cele przeczą
stygmatyzacji społecznej osób żyjących z HIV/AIDS. Program
realizowany jest przez certyfikowanych edukatorów. Program jest
współfinansowany przez firmy farmaceutyczne.

Liczba programów w tym nowych:
1
Pozytywne zmiany w środowisku
osób najbliższych na podstawie
ankiety ewaluacyjnej: tak

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
Dof. z innych źródeł:
Organizacja pozarządowa:
10900,00

824

Ciąża bez HIV - bezpieczne
macierzyństwo

Celem projektu było wykonywanie anonimowych i bezpłatnych
badań wykrywających zakażenia HIV wśród kobiet w ciąży oraz
ich partnerów seksualnych - mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego, połaczone z poradnictwem przed i
potestowym w PKD.

Liczba wykonanych badań: 262

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
5279,11

inne: 500/262

Razem:
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